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”Den trælsom vinter gik sin gang…” og nu blev der
gjort klar til sejlads. I maskinen var alle pakningerne
i kondensatoren efterspændt og glidere og lejer i
hovedmaskinen blevet efterset.
Nyt solsejl over hoveddækket havde A P Møller og
Hustru Chastine Møllers Fond til almene Formål skænket
og Mogens arbejdede på at kalfatre og bege dækket,
så besætningen senere på sommeren kunne sove tørt i

køjerne. Også fald og flagliner blev gået efter så stander
og signalflag kunne sættes på behørig vis.

Mange ture gik rundt om Hven, og
også i år besøgte vi Bäckviken og
de hjemmehørende svaner hilste
venligt på os.
Snart var det Sankt Hans, der
altid kommer inden sommeren
rigtig er begyndt, og der stod
vi let frysende og nød synet af
bålene langs kysten, men også lidt
misundelige på sommergæsterne,
der kunne varme sig ved dem.

Neptun viser tænder.
I Juli lå Bjørn 14 dage i Gilleleje.
Vi måtte aflyse flere sejladser på
grund af vejret, men til gengæld fik
vi kontakt med de lokale fiskere og
kunne vise dem det spændende skib.
Det gav hummerhaler til besætningen
og aftale med en lokal Skipper, der
ville hjælpe os som bedstemand,
en stilling, der på grund af reglerne
om sejltid, har vist sig vanskelig at
besætte for os.
Igen i år var vi inviteret til Randers
og tidligt om morgenen d. 6/8 løb
vi ud fra Helsingør, mens solen
oplyste Kronborg om bb. Første havn
var Grenaa og i stille vejr og med
Marsvinene springende om skibet, og
en besætning i højt humør, nåede vi
frem efter kun 8 timers sejlads.

Turen gennem Randers Fjord var igen i år en
særlig oplevelse. Langs bredderne stod folk og
vinkede og råbte velkommen til Randers. Flere
havde signalhorn med, og vi kvitterede med
dampfløjten.
Midtvejs blev vi traditionen tro mødt af det
gode skib Lillebjørn, som eskorterede os til
vores flagsmykkede kajplads inderst i Randers
Havn. Vi følte os virkelig velkomne.
På en sådan tur plejer vi at lægge en ekstra
rejsedag ind som sikkerhed mod vejrgudernes
luner, men da disse guder jo var i så godt
humør, havde vi nærmest fået en dag
forærende. Vi tog en hurtig beslutning om at
sejle en ekstra sejlads, hvis vi kunne samle
nogle passagerer blandt de forbipasserende.
Det viste sig at være en god idé. Da klokken
var 16. sejlede vi ud med ”fuldt hus”- altså 36
passagerer.

Søndag morgen umiddelbart før afsejlingen mod
Helsingør, blev vor kaptajn og arbejdsfælle siden 2009
ramt af en kraftig hjerneblødning og hans liv stod ikke til
at redde. Carl Henning var et stort aktiv i foreningen og
vil blive meget savnet.
Carl Henning Jacobsen blev 70 år.
Rensning af røgrørene i kedlen er et kritisk punkt under
driften af skibet. Det skal gøres flere gange i løbet
af sommerens sejladser og er hårdt for en aldrende
besætning. Til vores store glæde har LauritzenFonden
skænket os et Ferret-rensesystem aktiveret ved trykluft og
suppleret med sod-cyklon og en kraftig industristøvsuger.
Vi kan nu rense rørene langt bedre end tidligere, det er
stadig ”Sort arbejde” men vil medføre bedre fyrings- og
driftsøkonomi.

