Team Vespa. Jomfruturen d. 15.marts 2015. til DieselHouse
Så er vi i gang igen, i hvert fald de af medlemmerne der trodsede de lave varmegrader ikke kunne vente
længere med at komme ud på Vespa. Solen skinnede, men på denne tid af året kniber det med at fortrænge
køligheden.
Jan Haugsted og Niels Arnesen mødte op på Frederiksberg Rådhusplads på deres Vespa`er kl. 10.00 og
mødte her Freddy der gerne ville se og høre den store dieselmotor på Ørstedværket, men som er mere
kuldskær end de to nævnte seje gutter og derfor havde valgt at tage bilen.
Dieselmotoren bliver kun startet op den anden søndag og den sidste søndag i hver måned og jomfruturen var
afpasset med det.
Dieselmotoren, der arbejder efter 2-takts princippet, blev startet op præcist kl.11, markeret med et slag på den
store skibsklokke, og kørte i ca. 10 minutter under afgivelse af megen støj og pusten fra den komprimerede luft
der anvendes for at turne krumtap og sætte stempler i bevægelse.
Forinden opstarten havde en maskinpasser fortalt om motoren og dens historie, som kan læses på
hjemmesiden www.dieselhouse.dk, hvor der også er en glimrende videooptagelse med lyd og det hele og
endda set fra en bedre vinkel end den publikum almindeligvis har mulighed for fra balkonen.
I den enorme bygning er der desuden indrettet et maritimt museum der strækker sig over tre etager med
mange arbejdende modeller af dieselmotorer i alle størrelser samt tableauer der fint og flot illustrerer
dieselmotorens betydning for søfart og sømandskab over en bred front.
Det var en interessant oplevelse og så kostede det ikke Team Vespa en krone, idet entreen er gratis og vi
købte ikke hverken kaffe eller kage da frokosten ventede på os derhjemme.
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Ørstedværkets store bygning der rummer museet
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En montre der viser nogle af dieselmotorens anvendelsesmuligheder.

Udsigt fra DieselHouse over Kalvebod brygge, hvor der er gang i store anlægsarbejder.

Farvel og på gensyn på de næste arrangementer

Jan og Niels gør sig klar.

