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Børge Østergaard Æresmedlem 

Kære Børge 

 

Når du i dag trækker dig tilbage fra formandskab og bestyrelsespost, er det en æra i 

”Bjørnehistorien” der slutter. 

Vi begyndte begge i sensommeren 2003, du en måned før mig, på en skrotbunke i 

havnen, hvor vi efter meget arbejde fik sendt skibet til stålrenovering og konservering i 

Skagen i 2007.   

Din baggrund som møbelsnedker og arkitekt, kom hurtigt restaureringen af Bjørn til 

gavn. Du klemte på, selv om du på den hårde måde måtte lære, at der er spring i et skib, 

da du lavede fundament med sinker til vores styrehus. 

Du havde evnen til at knytte tidligere samarbejdspartnere til dig til gavn for Bjørn og 

foreningen, og sammen med Keith og andre Bjørne genopbyggede og restaurerede du 

forsalon, kamre og mandskabsrummet agter, til en grad, der vækker beundring ved 

enhver fremsvisning. 

Dine forbindelser fra dit lokalmilieu skaffede os også træ og transport til vores 12m høje 

mat til en fornuftig pris.  

Da vi omkring 0-ernes slutning kunne sige: ”Nu får vi den sku´ ud at sejle” og begyndte 

at fordele job, udbrød du helt uopfordret: ”Jeg vil være kok og hovmester”, og det blev 

du med stor succes.  

Gavmildt gav du et stort bidrag optjent ved fyrskibsarbejde for Nationalmuseet til en 

ryste-sammen-tur rundt om Fyn, og efter lange dage med sejlads i Hundested sad du, når 

vi havde drukket fyraftensøl, og lavede hovmesterregnskab. 

Her synes jeg at vi må fremdrage, nogle af dine for en forening, meget væsentlige 

karaktertræk: 

 Først opbygger Du som snedker-arkitekt en foreningsramme (Du bygger rede) 

 Dernæst dækker Du et bord, hvor vi kan udbygge vores fællesskab efter sejlads og 

arbejde. 

 Til slut påtog du dig også et tungt administrativt arbejde, da det blev nødvendigt. 

Kære Børge, det er med respekt, og en ære for mig at kunne sige, at vi som forening 

udnævner dig til æresmedlem og samtidig kan glæde os over, at du  vil fortsætte dit gode 

arbejde i snedkeriet og i kabyssen til gavn for Bjørn og os alle. 
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