Bjørneungen forsommer 2019.

S/S Bjørn klargøres til sommerens sejladser.
Vinterarbejdet er accelereret på det sidste. Nu kan vi atter arbejde udendørs og humøret
stiger dag for dag.
Indpakningen af styrehuset blev taget ned, og monteringen af antenner etc. kom i gang. Det
store slibe- og lakeringsarbejde med 9 lag lak kan ses og Nis Tækker og Søren Overgaard
smiler beskedent når vi roser dem.
Ankerspillet påføres den sidste maling af Peter Kofoed og Erling, og i maskinen er alt vasket
ned, slebet og malet. Først i maj tog vi hætten af skorstenen, og hældte 10t afkalket vand på
kedlen og 12t på agter peaken, som er fødevandsreservoir for kedel og toilet. Kemikalier til
neutralisering af kedelvandet er købt ind og kemiske Peter, Sigurd og Søren Overgaard
analyserer vand og tilsætningsmængder.

Sanitetstanken blev tømt og Bette Bjørn, den lille slæbebåd, der efter intens og energisk
indsats af bl. a. Ole Hiort, slæbte S/S Bjørn til Nordre Mole ved Kronborg.
Den 6/5, klarede Bette Bjørn sin jomfrusejlads med bravur. Siden har Bette Bjørn brilleret
ved at hjælpe Havnen med vending og flytning af den tremastede bramsejlsskonnert Zar,
der lå på ”vores” plads ud for Biblioteket.
Bunkring af kul og op-fyring af kedlen er henvist til Nordre Mole. Kapt. Preben Bæk havde
dekreteret ”Egen test med Damp” d. 7/5 og mandskabet var allokeret. Vi havde 6,5t i vores
bunker, en rest fra sensommerens sejladser og bedding-besøget i Gilleleje.
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Op-fyringen begyndte kl. 7.00, men allerede kl. 8.00 stod det klart at ét måske to røgrør i
kedlen var utætte. Det viste sig at være to, og der skulle hurtigt laves propper, trækstænger
og kobber-svøb til propperne.
Brdr. Petersen i Gilleleje og en blikkenslager i Ålsgårde blev sat i sving, og vi måtte nøjes
med at bidrage med tegning af propperne og udfoldning af svøbet, idet vores maskinfolk
gennem vinteren havde været optaget af arbejdet med styremaskinen og overhaling af de
tvungne pumper på hovedmaskinen og derfor ikke havde haft tid til fremstilling af
”reparationsværktøjet”.
Egen-testen fandt sted d. 27/5, dagen før det vigtige fornyelsessyn, Skibstilsynet kom på
inspektion. Det var med stor spænding vi så damptrykket stige til de 10bar og fik testet
sikkerhedsventilerne. Vi kunne nu med ”ro i sindet” kaste os over sommerens
sejladsforpligtelser.

Midt i maj måned, havde vi afviklet det
første af vore to årlige ”Rollespil” med 5.
klasser, som gennemføres i et samarbejde
mellem S/S Bjørn og Museet For Søfart.
Forløbet omtales på M/S Museet for
Søfart på følgende måde:
”Tag på en tidsrejse tilbage til år 1930. Der
venter eleverne en sansemættende
oplevelse, når klasselokalet byttes ud med et
ægte dampskib”

Rollespillet er vist komponeret med en
kraftig skelen til dampskibskomedien
”Martha”

Vores 110års jubilæums-sejlads d. 1/6 forløb godt, og vi kunne bla. glæde os over besøg af
A/S ORIENT FOND, der tidligere havde sponsoreret ny skorsten i 2017 samt hovedreparation
af vores styremaskine i 2018.
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Kan man holde dampen oppe på kulsmuld?
Trængslerne var ikke forbi for denne gang.
En sending på 22t kul, bestilt som 30 90
dampkul, viste sig at bestå af 50-60%
kulsmuld, og det lykkedes os at bunkre ca.
7t før situationens alvor gik op for os.

Her ses 2 meget lidt spændstige kulsække.
Kulsmuld holder ikke formen, men falder
sammen i sækken og giver forfærdelig meget
støv ombord, og falder gennem ristene i
fyrkanalerne.

Nej, det er krævende og besværligt.
Træskibssammenslutningen havde bedt os være Vip-skib ved Veteranskibs-sejladsen d. 6/6
fra Hundested mod Holbæk, og det viste sig at fyrbøderholdet, der skulle sejle skibet til
Hundested, ikke kunne opnå mere end 6bar damptryk på kedlen og var helt udslidte ved
ankomsten til Hundested 5/6 2019.
Der blev nu anskaffe to kartoffelgrebe, således at det var muligt at si kulmassen før og under
fyringen. Så sejladsen den 6/6 kunne gennemføres med et højere damptryk.
Store mængder kulstøv og smuld måtte køres bort sammen med asken.

Smukke træskibe på Isefjord.
Et kik på feltet lige før konkurrencen
fra Hundested til Holbæk skydes i
gang.
Turen gennem Isefjord i smukt vejr og
med de mange gamle træskibe for
fulde sejl, var interessant og dejlig tur
– Trods al besværet med de ringe kul.

Det skal dog for god ordens skyld siges, at kulleverandøren, stillet ansigt til ansigt med
kendsgerningerne, har indvilliget i at tage resten af den ubrugelige kulleverance tilbage og
give os 22t gode Walisiske dampkul i stedet, som vi efter mange trængsler nu er begyndt at
bruge af.
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Problemerne med kedlen og de
utætte røgrør har medført at vi har
anmodet Aalborg Boilers co. AlfaLaval, der var leverandør af kedlen i
1923, om at foretage en gennemgang
af kedlen med henblik på fremstilling
af en tilstandsrapport som basis for
en specifikation vedr. en grundig
renovering. Denne rapport vil AlfaLaval sponsorere mod rettigheden til
at bruge den og kedlen i PR-øjemed,
en kedel de med rette kan være
stolte af.
Kedelsynet er planlagt til midt i sept.
2019 og vi ser frem til, indtil da, at
kunne honorere vores aftaler og
forpligtigelser for sommeren.
VH
Stig & Susse

