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BJØRNETJENESTEN 

    114 år i røg og damp med SS Bjørn 

December 2022                                                         www.ss-bjoern.dk

Formanden har ordet

I sidste Bjørnetjeneste sagde jeg "det er 
sør`me stejlt op ad bakke!” 
I dag mener jeg, vi ikke er helt oppe 
endnu! 
Der er stadig Bjørne, som er i Corona-hi 
eller allerede er gået i vinterhi. Bortset 
fra "klokken 10 kaffe" mangler vi 
mandskab til resten af dagen. Dette skal 
vi ændre. 

Der er meget arbejde med at gøre S/S 
Bjørn vinterklar. Nis Tækker har med  
hjælp fra diverse Bjørne udarbejdet en 
arbejdsplan, og jeg håber, at alle 
holder, hvad de har lovet. 

Vores nye kedel fungerer fint! Den 
reagerer meget hurtigt, og vi sparer kul 
-absolut positivt i disse tider. 
En anden sag er den elektriske 
forvarmer, som blev overopvarmet. 
Strålevarmen tændte kullene i styrbord 
bunker. Heldigvis blev det opdaget 
i tide, og branden kunne slukkes med 
egen brandpumpe, før der skete 
større ulykker. 
Den 27.10.22 kontrollerede Global 
Boilers alle funktioner i forvarmeren 
og kunne umiddelbart ikke finde nogen 
fejl. 
Den endelige konklusion er, at 
forvarmeren er monteret for tæt på 
kulbunkerens væg og derfor har 
antændt kulstøv på den anden side af 
væggen. Den 22/11har bestyrelsen 
besluttet at forvarmeren flyttes længere 
væk fra kulkassen og Brd. Petersen i 
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Gilleleje er bedt om at udføre arbejdet 
her i Helsingør. 

Den oprindelige plan "at kalfatre dele af 
dækket, de første tilbud er kommet", er 
udskudt. Efter samtale med Skibs-
bevaringsfonden er arbejdet med  
forvarmeren vigtigere. 
Den 13.10.22 blev der gennemført 
bundsyn af Nordic Marine Service. Det  
hele er OK, og vi fik ingen negative 
anmærkninger. 

Vores finansielle situation er efter 3 
donationen på ialt kr. 215.000,-- lidt 
bedre, men ikke tilfredsstillende endnu. 
Omkostninger skal fortsat holdes på et 
minimum, og indkøb af kul er udsat. 
Flere medlemmer betaler kontingent via 
mobilpay. Det er praktisk for den  
betalende, men ikke så godt for 
modtageren, fordi den betalende kun 
kan identificeres via et halvt telefon-
nummer, og det kan være besværligt at 
efterlyse resten af nummeret. I bedes 
ved fremtidige betalinger oplyse navn 
og medlemsnummer, eller bedst bruge 
kontonummer:  
Nordea Bank 2255  4399 6004 51. 

Siden september har vi fået 3 nye 
medlemmer, det er vi glade for, og jeg 
beder de "gamle Bjørne" om at hjælpe 
de "nye" i gang. 
Men vi kan bruge flere! Alle Bjørne bliver 
derfor opfordret til at lave 
positiv propaganda for Bjørnebanden 
og S/S Bjørn. 

Jochen Vom Braucke 
Formand 

benene, så det var blevet efterår. Men den 
15. september, med kort varsel, blev en 
skovtur brygget sammen, og den gik i år til 
Kongens Bøge, som er en bålplads i Grib 
Skov ved bredden af Esrum Sø. Vi startede 
med en tilmelding på 24 deltagere, men der 
indløb lidt sygemeldinger så vi endte med at 
blive 20 deltagere. 

Vi mødtes ved Skipperhuset på Skipper-
alleen i Fredensborg, hvor vi bød hinanden 
velkommen med en lille dram, også for at 
have noget at stå imod med, når vi skulle 
krydse Esrum sø i en stiv blæst, og særligt 
varmt var det heller ikke. Vel fremme ved 
Kongens Bøge, valgte vi at benytte en 
overdækket bålhytte, som også lå lidt i læ for 
vestenvinden. 

Vi startede sammenkomsten med at fejre 
vores nye kedel med nogle flasker bobler 
som vi havde indkøbt for penge fra 
gættelegen om hvornår vi kunne fyre op 
under vores nye kedel. 

Vi havde hver især taget mad og drikkevarer 
med til os selv, som vi indtog under en del 
skålen og hyggesnak. Der blev 
hyggesnakket i et par timer inden skipper 
Peter kom i en af bådfartens både og 
hentede os tilbage til Skipperhuset. Nu var 
der så kun hjemturen tilbage, efter en fin tur 
på Esrum sø og i Grib skov. 

Børge Østergaard.

Skovtur 2022.

Selvfølgelig skal vi også have en skovtur 
igen i år. Vi var kommet lidt langt hen på 
året med at få stablet skovturen på 
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Henning Bek

Nyt navn.

Foreningen skifter navn til: 

Museumsskibet S/S Bjørn   
Et aktivt sejlende historisk monument.  

Begrundelsen for skiftet skal ses udfra 
skibets funktion som det største 
dampskib i Danmark med en deraf 
følgende forpligtelse at formidle viden 
og historie om epoken med de 
dampdrevne skibe der var mellemledet 
mellem sejlskibene og motorskibene. 
Det vil givet vis være nemmere at søge 
penge til formidling af dette aspekt. 

Kulturnatten 30 september.

Som noget nyt havde Museum for Søfart 
påtaget sig rollen som samlende aktør 
og fået lavet en flot plakat og anden 
markedsføring. 

Samtlige skibe var blevet bedt om at 
sætte flag over top, tænde lys i lanterner, 
flagermuslygter mv. Det sammen med 
det gode vejr satte den gode stemning 

Da mørket faldt på var det flot syn på 
havnen med de oplyste skibe og mange 
mennesker. 

Vejret var med arrangementet og der 
kom mange mennesker allerede før kl 
17 hvor arrangementet gik i gang. Der 
var stor interesse for at besøge SS Bjørn. 
Mange børne familier var ombord, og fik 
fortalt om skibets historie. 
 En del turister kom også forbi, endda 
helt fra Australien 

I løbet af aftenen var der musik på fordækket 
og det tiltrak endnu flere besøgende, der blev 
delt foldere ud og fortalt om Bjørnebanden 
og dens aktiviteter med at sejle og 
vedligeholde et museumsskib. 

En rigtig god aften med megen aktivitet på 
alle skibene, en tak til Museet for at tage 
initiativet til en samlet kulturnat på havnen. 

Henning Bek

”Bjørnen har fået et nyt liv”  
Ved Jonathan Schwartz, med tak til  
Kirsten Rønne. 

Man siger om katte, at de har ni liv, men 
hvordan er det med bjørne?  
Og hvad hvis bjørnen er et dampskib med 
113 år på bagen?  

S/S Bjørn, som nu i mange år har ført en 
pensionisttilværelse i Helsingør, sejlede som 
bugserbåd og isbryder i Randers Fjord, fra 
1909 indtil 1981, hvilket kan betragtes som 
skibets ”Liv nummer et”.   

Fra kulturnatten
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S/S Bjørn var bygget på værftet i 
Bremerhaven i 1908 med de specifikke 
formål: at slæbe skibe og bryde is i 
Randers Fjord. Med Gudenåens ferske 
vand, var den smalle og 20 kilometer 
lange Randers Fjord ofte dækket af is 
om vinteren, og industrien i Randers 
havde stort behov for skibenes 
indsejling og udsejling.  

Under Andet Verdenskrig tog den tyske 
besættelsesmagt S/S Bjørn i brug. Der 
var modstand i Randers, hvor man ikke 
brød sig om, at byens maskot skulle 
tjene fjenden. En gruppe af gymnasie 
elever planlagde en mindre sabotage på 
skibet. De ville ikke ødelægge den helt, 
men kun forhindre at den sejlede for 
tyskerne. Skjult under en redningsbåd 
på kajen, afskød de nogle raketter, som 
ramte styrehusets bagbord side. Der kan 
endnu i dag ses ar fra angrebet på 
styrhusets stål konstruktion. Skaden var 
næppe alvorlig nok, for skibet var faktisk 
på vej til Tyskland i krigens sidste 
måned. Flyvere fra Englands RAF 
straffede Bjørnen, som heldigvis nåede 
Aarhus i sikkerhed. Krigen var forbi.  

Jeg regner ikke denne overlevelse som 
”et liv”, men i 1981 var Bjørnen dømt 
færdig og parat til skrotning. En gruppe 
af frivillige, flere af dem B&W arbejdere, 
begyndte det der skulle blive et 30 års 
langt restaurerings arbejde, med 
økonomisk støtte fra flere fonde. Skibets 
anden jomfrurejse til Randers fandt sted 

i august 2012, dvs. for 10 år siden. ”Liv 
nummer to” var begyndt! 
I August 2019 viste det sig, at kedlen var så 
utæt, at det krævede en helt ny. 
Ansøgninger, til en bekostning af næsten tre 
millioner kroner, gav gode resultater. ”Global 
Boilers” i Ålborg fik ordren til den 
konstruktion. Den gamle kedel blev fjernet 
fra Bjørnen for at give plads til den ny. Brdr. 
Petersens Maskinfabrik i Gilleleje instal-
lerede den nye kedel i maskinrummet (se 
billedet).   

Kedlen ved at blive 
monteret af en af de 
dygtige polske ar- 
bejdere fra Br. Peter- 
sen. 

Med i konstruktionen var et eldrevet 
opvarmningssystem, som ville spare på kul til 
opvarmningen af vandet i kedlen. 

I foråret 2022 var S/S Bjørn sejlklar igen. ”Liv 
nummer tre” var nu begyndt.  Skibet var i 
Hundested i 14 dage og sejlede med 
passagerer. Flere gange i denne sommer er 
S/S Bjørn blevet brugt til askesprednings 
ceremonier. Årets sidste tur med passagerer 
var søndag den 4. september.  Det gav 
”veteraner” fra tidligere tiders arbejde en 
mulighed for at mødes og nyde turen rundt 
om Kronborg.  

Et nyt liv: Nye tider 
Det var ikke forudset, at den nye kedel 
begyndte at lave damp i maskinen på samme 
tid som   Vladimir Putin begyndte sin krig 
mod Ukraine. Priserne på kul og elektricitet 
blev tredoblet i løbet af sommer 2022. Før 
kostede kul cirka 4000 kr. pr ton. Prisen er nu 
steget til 12.000 kr. To søndagsture rund om 
Kronborg kunne brænde to tons kul. 
Billetindtægten klarede ikke omkostningerne 
til kul. 
De nye drastiske økonomiske betingelser 
betyder et behov for nye ansøgninger til, 
blandt andet, de fonde som betalte for 

Fra Bjørns første liv.
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kedlen. Kort sagt, Bjørnens ”tredje liv” 
som sejlende museumsdampskib kan 
være slut som konsekvens af krigen. 
Jeg tænker på skibets historie under 
Anden Verdenskrig og dets overlevelse. 

Vi ved at kulminedrift, transport og 
-afbrænding er dårlig for miljø og 
klima. Vi ved også at vores materielle 
kultur siden 1700 har været afhængig 
af kul, stål og dampmaskiner. Skal 
menneskenes historie findes kun i 
bøger?  Lad mig sige noget helt frækt: 
Der er ingen kultur uden en kul tur! 
Jeg mener det ikke nostalgisk, men en 
aktiv genskabelse af et fysisk arbejdsliv, 
i nogle få timer om året. Her er S/S 
Bjørns retfærdiggørelse. En maskines 
bevægelser er normalt sjældent 
synlige.  Dampmaskiner, er imidlertid 
anderledes. De er næsten kropslige. 
Min pointe er bedst udtrykt i et digt af 
den svenske (Nobelpris modtager) 
Tomas Tranströmer (1931-2015). Han så 
og hørte på en ”compound” damp-
maskine på et skib i Østersøen. Den 
slags dampskib er S/S Bjørn! 

En compoundmaskine har tre valser 
med stempler som har graderet 
størrelser. Dampen kommer direkte fra 
kedlen til den mindste cylinder og 
presser videre til den mellemste 
cylinder, og endelig til den sidste og 
største. Trykket fra dampen udjævnes 
derfor og kan bedst benyttes. Lidt 
ligesom  circulation af blod i ens krop. 
Digteren selv lægger mærke til det: 

”Et blik i maskinrummet. 
Compoundmaskinen, sejlivet som et      
menneskehjerte, arbejdede 
 med store blødt springende 
bevægelser 
 akrobater af stål, og duftene som fra et 
køkken”.                               

Tomas Tranströmer: Samlede Tranströmer.                    
(oversat af Peter Nielsen. Rosinante 2017. s158). 
                                                                      

June.

Bjørns nærmeste nabo i havnen er June. 
June er ældre end Bjørn, nemlig fra 1901. 
Den var oprindelig dampdrevet, men fik på 
et tidspunkt installeret en Scandia 
gløderørsmotor. Derefter har den haft 
adskillige dieselmoterer, og idag ligger der 
en nyere sekscylindret Perkinsmotor på 240 
HK. i den. 
June har haft sin arbejdstid højt oppe i 
Sverige hvor dens opgave hovedsageligt 
var at holde hvad man i Sverige kalder 
“tagrender” åbne om vinteren. “Tagrender” 
er de steder hvor vandet fra vejene løber ud 
i elvene. Hvis udløbet ikke holdes åbent 
lægger smeltevandet sig på vejene og gør 
dem isglatte. Junes opgave var at støde 
isskosserne væk, så vandet frit kunne løbe 
fra. Desuden har den tjent som isbryder, 
ligesom Bjørn. 
June har haft flere ejere i Danmark, hvor 
overbygningen blev ændret. Bl.andet har 
den en kort overgang været miljøskib i 
Skagen. Man fandt dog hurtigt ud af at den 
ikke egnede sig til farvandet. 
Kim, som er uddannet bådebygger, fandt 
den i Den Blå Avis i Bøtterup Havn ved 
Æbeltoft til en fornuftig pris.  Han har haft 
den i omkring 10-12 år. De første mange år 
sammen med en kammerat, men idag ejer 
han den alene. Der er, som på Bjørn, et stort 
arbejde med at holde den i stand og 
sejlklar. Indvendig skal der også stadig laves 
meget. Der er netop lagt ny dørk i det der 



6

skal blive til salonen. Der er en 
støtteforening omkring June, og på sigt 
håber Kim at foreningen kan overtage 
ejerskabet. 
Kim regner med at bruge skibet dels 
som flydende sommerhus, dels til 
jagtture efter bl.a. edderfugle, ligesom 
han han har lagt billet ind på at få lov at  
bruge den til at regulere sæler. 
Sidst på sommeren i år sejlede June til 
Middelfart med Bente Irene på slæb. 
Bente Irene er en ældre fiskerbåd der 
plejer at ligge i nabo bassinet, og som 
skulle på værft for at komme til at ligne 
et skib igen. Turen til Middelfart tog 30 
timer. June har det som Bjørn. Den 
ruller meget i åbent farvand, så turen 
var ikke lige behagelig for alle ombord. 
I Middelfart fik den lov at komme på 
bedding for nødvendige reparationer. 
Hjemturen tog kun 18 timer. Benthe 
Irene bliver nok i Middelfart et par år.

Styrehuset

Den nylagte dørk  
I salonen

Perkins 
motor

Fin udsigt fra salonen

Jan

Lørdag den 29. oktober blev der afholdt 
seminar om visionerne for Helsingør Havn 
og ønskerne om flere skibe til havnen. 
Seminaret var planlagt af Maritimt Værksted, 
HAL 16 og Museet for Søfart  

Der var inviteret deltagere bl. a. fra 
Kommunen, Træskibssammenslutningen, 
Skibsbevaringsfonden, Nationalmuseet, 
Skoleskibene Georg Stage og ZAR, 
Bådebyggerskolen, Sprydstageforeningen 
og havnechefen m.fl. 

Vi mødtes i HAL 16, hvor formand Nicolai 
Vædele bød velkommen, hvorefter der var 
kaffe og rundstykker, før vi gik rundt i hallen 
og så på de mange både, der p.t. er i hallen, 
hvor deres ejere arbejder på/renoverer dem 
– og vi så selvfølgelig på hallens sidst 
modtagne gave ”KONGEN” en challup 
bygget specielt til det første Dannebrog og 
hilste på de frivillige, der er godt i gang 
med at renovere den 

Så gik turen til skoleskibet ZAR, hvor 
formand Hans Peter Hviid orienterede om 
den nuværende triste situation og skibets 
nu ukendte fremtid. Flere rederier er kon- 
taktet i håbet om at de måske vil træde til 
og redde, at skibet kan blive i Helsingør i 
en eller anden form. Vi krydser fingre, for 
det skib pynter i havnen 
Derfra gik vi til Fyrskib XVII hvor formand for 
fyrskibslauget Jens Broch orienterede om 
deres spændende projekt med 

Vision for historisk Have Helsingør

- Flere skibe til Helsingør Havn
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Lise Rindel

restaureringen af hele agterstavnen, som 
på grund af den manglende vedlige-
holdelse, da skibet lå i Nyhavn, nu er 
temmelig råddent. Skibet har fået tilsagn 
fra A P Møller Fonden om 9 millioner i 
støtte til det projekt og skibet vil skulle 
på værft hen over vinteren – forhåbentlig 
i Gilleleje, så de frivillige stadig vil kunne 
arbejde med andre ting ombord (i 
lighed med hvordan der foregår 
når S/S Bjørn er på værft deroppe) 

Så gik turen op på tagterrassen over 
værftscaféen og Mette Brask fra Museet 
for Søfart fortalte om visionerne for at få 
lavet en smakkejolle-kaj og måske få hul 
ud til Øresund så lugten af plumret vand 
i området ovre ved Museet, mellem 
Kronborg og Nordre Mole kan løses. 

Herefter talte Lise Rindel om S/S Bjørn 
og de udfordringer skibet/foreningen af 
frivillige nu har og den noget dystre 
udsigt til at blive museumsskib uden 
sejladser, som følge af de astronomiske 
stigninger i prisen på kul efter at Hr. 
Putin gik ind i Ukraine og alle de 
følgevirkninger, der er kommet deraf. 

Så gik vi til et lokale over værftscaféen 
for at danne grupper til at belyse de 
forslag som var udarbejdet af Mette 
Brask og Nicolai Vædele om forskellige 
visioner for Historisk Havn og ønskerne 
om at få mange flere skønne historiske 
fartøjer til vores dejlige havneområde 
foran de historiske gamle værftshaller, 
museet og Kronborg med Øresund lige 
udenfor. Og så var der sandwich og 
kaffe til frokost 

Visionerne gik bl.a. også på flere ”åbne 
skibe”, flere sejladser med skibene og 
godt samarbejde mellem alle, der er 
med i Historisk Havn, evt. ved at lave 
nogle fælles arrangementer incl. at man 
håber Sundtoldsmarkedet kommer 
tilbage, da det jo i den grad er med til at 
levendegøre havneområdet.   

De fire arbejdsgrupper kom op med idéer 
og forslag i rigt mål og det er nu op til 
arrangørerne af seminaret, bestyrelserne i 
de forskellige laug og foreninger at se på 
dem og hvilke forslag, der er realistiske og 
mulige at gennemføre. Derudfra laves så 
en slags femårs-plan for gennemførelsen 
hen ad vejen 

Et spændende seminar at deltage i – held 
og lykke med visionerne 
    
                            Lise, 13.11.2022  

Caroline S

Niels Strand, der sejler med os, især om 
sommeren, er også med i “Caroline S” af 
Svendborg. Han har netop sendt os deres 
medlemsblad “Efterretninger for søfolk”. 
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Sejladser med SS Bjørn i 2023.

SS Bjørn Planlægger sejladser hver den 
første søndag i måneden kl 12 og kl 14. 

søndag 7. maj 
søndag 4. juni 
fredag  24. juni Sct Hansaften. Sejlads kl. 
19 – kl. 21 
søndag 2. juli 
søndag 6. august 
Weekenden 26-27/8 håber vi at få en 
aftale om en sponsoreret tur til Vejle 
festuge. 
søndag 3. september 

 Herudover arbejdes med en sejlads til 
Københavns havn i forbindelse med 
Maskinmesterforeningens 150 års 
jubilæum i juli. 

Om forvarmeren

Da beslutningen om en ny kedel var truffet 
opstod ønsket om at kunne forvarme 
kedelvandet. Dette for dels at spare på 
kullene, dels for at nedsætte den tid en 
opfyring tager (og mindske sliddet på 
fyrbøderne). 

Global Boilers designede en, den blev 
afprøvet i Gilleleje og en gang i Helsingør. 
3. gang var ikke lykkens gang. 
Det er lidt uklart hvad der egentlig skete, 
men kullene i styrbords bunker blev 
antændt Ved et lykketræf mødte 
fyrbøderne meget tidligt ind, da der skulle 
sejles en chartertur. Slukning blev iværksat 
og sejladsen blev gennemført med en 
mindre forsinkelse. 

Siden er der rigtig mange der har kloget 
sig rigtig meget på hvorfor og hvorledes. 

Det er nu endt med at alle de kloge er 
enige om at forvarmeren skal flyttes 
længere væk fra skottet ind til kulbunkeren 
så der ikke mere er fare for at kullene 
antændes andre steder end i de to fyr.

Caroline S er en ældre dame, der som 
os holdes sejlende af frivillige, og har 
som os problemer med økonomien. 

Hvis du logger ind på  

www.caroline-s.dk kan du følge med i 
hvordan det går i en søsterforening. 

Henning Bek

Henning Bek

Så er der dette fine gamle 
billede. 

Er der nogen der ved hvor og 
hvornår det stammer fra?

http://www.caroline-s.dk
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Kul i Danmark; fra fremskridt til Putin

A: Kulforbruget gennem 100 år

I starten af 20. århundrede var næsten 
80% af det samlede danske 
energiforbrug kul, og det var jo alt 
sammen importeret (Fig. 1 øverst). 
Hovedparten af resten var udenlandsk 
koks og dansk brænde der tilsammen 
udgjorde ca. 15% (Fig. 1 øverst og 
nederst). Så det er jo ganske naturligt at 
S/S Bjørn bygget på det tidspunkt blev 
kulfyret. Benzinforbruget var under 
halvdelen af kulforbruget i 1958; ti år 
senere var det 2 ½ gange større end 
kulforbruget! Man sér også hvordan 
dansk tørv og brænde blev vigtige 
under 1. og 2. verdenskrig i 
henholdsvis 1917 og 1943 (Fig. 1 
nederst). Brunkul blev først udnyttet 
under og efter 2. verdenskrig (Fig. 1 
nederst)).

1

B: Kul andelen falder, men mængden 
stiger
Selvom kul således udgør en mindre og 
mindre del af energiforsyningen op 
gennem 20. århundrede sker der alligevel 
en kæmpe stigning i importerede 
kulmængder fra 3 til 13 mil. tons/år fra 
1910 til 1990’erne (Fig. 2). Det er på grund 
af vores voldsomt stigende energiforbrug i 
landet.

C: Kul rundt i Danmark
Det er kun få kraftværker der importerer 
det kul de bruger.  Enstedværket er én af 
importørerne helt op til 2000-2020  (Fig. 
3). Man sér at hovedparten af det 
indsejlede kul sejles ud igen; kun en 
mindre del brændes af på værket og kun i 
10 af de 21 år der vises på figuren. Det  
indsejlede kul falder drastisk efter 2011, på 
linje med udviklingen i resten af Danmark. 
Det udsejlede kul forsyner købstæder i 
Jylland-Fyn (Fig. 4).
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Fig. 4. Byer med kraftværker, der får kul l fra 
Enstedværket 2000-2020.

D: Ikke alle sænker kulforbruget……
Fig. 5 viser et flot gammeldags kulfyret værk; 

Det er ikke alle kul-forbrugere der nedsætter forbruget. Fig. 6 viser at mens 
Nordjyllandsværket har nedsat importen 2000-2020 har Ålborg Portland, der producerer 
cement uændret forbrug i perioden
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Søren C.

Husk at du kan læse mere om arbejdet i remisen og  på Bjørn  
på hjemmesiden og på Facebook.

Og Glædelig jul til alle Bjørne!

E: Vladimir Putin effekten
- Og så går det lidt den anden vej igen. Efter Putin´s krig i Ukraine 
og manglen på russisk gas er der i de første to kvartaler af 2022 
importeret ca. 5 gange mere kul end året før (Fig. 7). Importen vil 
således nemt komme til at overstige de 1,6 mil. ton importeret i 
2019. 

Så mens vi arbejder på at frigøre os fra Vladimir’s gas kan kulforbruget måske igen 
komme op på niveauet for 100 år siden!

Lad os håbe at vi fortsat får råd til at sejle S/S Bjørn og kan skaffe de 0,00002 - 0.00003 
mil. tons kul/år det kræver!

Kilder:  

- Statistiske årbøger.  

- Danmarks Energiforsyning 1900-1958. Statistisk Departement nr. 2 


