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Vi har nu på grund af coronaen, indenfor ca. 10 måneder afholdt 3 

generalforsamlinger, så lad os håbe at det er ved at være overstået. 

Siden vi sidst mødtes til generalforsamling i november måned har vi 

mistet 3 af vores gode kollegaer og medlemmer, nemlig Harald 

Thomasen, Stephan Olsen og Gunnar Skovhaug. Jeg vil bede 

forsamlingen rejse sig og mindes de tre kollegaer ved 1 minuts 

stilhed. 

Vores gode skib BJØRN blev sidst i oktober måned trukket til 

Gilleleje, for at få udskiftet den utætte kedel. Den 98 år gamle kedel 

blev gjort fri af sine forbindelser til maskinen, så den var klar til at 

blive hejset ud af skibet. For at det kunne gøres, måtte en del af 

kedelcasingen med skorstenen, skæres af, samt lidt af trædækket 

måtte fjernes for at få åbninger stor nok til udskiftningen. 

Den nye kedel blev med specieltransport kørt fra Ålborg til Gilleleje, 

den 30. november. På kajen i Gilleleje stod et par håndfulde, våde og 

forfrosne Bjørnebande medlemmer og tog imod. Den nye kedel blev 

sat af på kajen og den gamle blev hejst ud af BJØRN og læsset på 

transportbilen og blev kørt tilbage til Ålborg. 

Maskin- og kedelrum blev rengjort og malet, og i uge 4 blev den nye 

kedel lagt på plads i BJØRN, og arbejdet med at forbinde den nye 

kedel med maskinen gik nu i gang. Det viste sig at de to indfyringer 

ikke var plasseret korrekt og der måtte en mindre ombygning til, det 

var uden omkostninger for os, men tidsplanen måtte rykkes lidt.   

Den nye kedel har fået installeret en el- forvarmer, som under 

opvarmningen kan varme kedlen op til ca. 90 grader, før vi behøver 

at fyre med kul. Det er ikke nødvendigt en økonomisk besparelse, 

men en miljøbesparelse. Tryk-rør mellem maskinen og kedlen er 

blevet gennemgået og der viste sig rør der skulle udskiftes. 



Bjørn har under sit besøg i Gilleleje været på land og fået renset og 

malet bunden. Samtidigt blev skrueakslen trukket for at kontrol af 

slitage og slør, akslen var ok. 

Arbejdet med den utætte kondensator har fortsat pågået medens 

BJØRN har ligget i Gilleleje, vi håber nu på at den er blevet tæt, det 

kan først kontrolleres når der kommer vand på den nye kedel, og der 

er tryk på den. 

Kedelcasingen med skorsten er igen svejset på skibet igen, BJØRN 

ligger nu og ligner sig selv igen. Rørarbejdet er ved at være afsluttet 

og isoleringen af dem er i gang.  

Prøvekørslen af el-forvarmeren vil blive foretaget i den kommende 

uge, herefter kan man begynde at forberede den endelige 

trykprøvning af hele systemet. Bjørnebesætningen er så småt 

begyndt at monterer diverse dele der er behov for til hjemsejladsen, 

som der er en mulighed for at det kan blive i uge 19 eller 20. 

På værkstedet har der været en del aktiviteter, 2 joller er blevet 

slebet og malet, der er lavet et nyt skab til brandslukkere, som skal 

opsættes bag på styrehuset. Trapper til salonen er slebet og lakeret, 

trappe til brodækket er blevet slebet og lakeret. En ny lettere 

gangvej er ved at blive lavet. Der er lavet et sæt nye trosser, i en lidt 

tyndere udgave, end de gamle. 

Af de mere sociale tiltag, har vi haft vires årlige julefrokost sidst i 

november måned, som var godt besøgt, på stods af coronaen. Sidst i 

februar holdt vi den årlige nytårskur med gule ærter, efterfulgt af 

Martha. Festligt og fornøjeligt, lad os få nogle flere af dem. Det er 

det sociale samvær og den gode tone der er med at holde sammen 

på vores forening. 

Vores pr-udvalg har fået opgaven med at redigerer og udsende 

BJØRNETJENESTEN, det er planen at den udsendes til alle 

medlemmer 4 gange om året, i nogle tilfælde vi der blive udsendt en 



ekstraudgave.  Hvis i har indlæg, andre oplysninger eller gode 

historier vedr. BJØRN, som i vil dele med os andre, så send dem til 

pr-udvalget. 

Til slut vil jeg takke de arbejdshold der har lavet et godt stykke 

arbejde på vores gode skib i efteråret og vinterens løb, det er især 

kedelprojektet der har gjort en kæmpe indsats, godt styret af Stig. 

Også en stor tak til bestyrelsen for nogle gode og konstruktive 

bestyrelsesmøder. 
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