STØTTEN

Nyt om Anna Elise OWUM

I den milde vinter ligger Anna Elise på sin vante
plads ved Amerikakaj, ved Regionernes hus
parkeringsplads. Som vanligt med stævnen mod
solen og styrbord side mod kajen, som på
ovenstående billede fra 8. februar 2014.
Vi døjer noget med nogle læk og har igennem
flere måneder koblet den elektriske lænsepumpe
til. Alligevel kræver skibet tilsyn mindst en gang
om ugen.
I november 2013 beslutter foreningen på en
ekstraordinær admiralforsamling at skyde penge i
”Anna Elise banken” for at begynde en egentlig
renovering. Der gives tilsagn om i alt 280.000 kr.
Den første pulje skal bruges til at checke
spanternes tilstand ved at udskifte nogle gode
længder i begge sider af skibet.

Januar - september 2014

Vi aftaler med Hugo Hansen i Rødbyhavn at sejle
til værftet i marts måned.
Men Hugo har travlt, og på Anna Elise får vi også
travlt. Der er opstået en revne i ”supertoppen” på
den forreste cylinder, så det vil ikke være
forsvarligt at sejle med den gamle motor.
Heldigvis har vi vores gode maskinmester Niels,
der endnu har nogle stumper liggende og det
lykkes for Niels at få sammenstykket og renoveret
ikke bare den ene, men begge supertoppene. Ved
samme lejlighed bliver begge glødeskaller skiftet.

Boltene smøres med
supertoppen monteres.

kobberfedt

inden

Forårsarbejder
Selv om hovedformålet med foreningens arbejde
nu er at renovere skibet, er der alligevel en lang
række arbejder, der skal gøres, fx skal sejlene slås
under.
Sejlene ligger i Gunnars kælder hele vinteren og i
år bliver de slået under i en af de gode påskedage.
Foreningens nye medlem, Michael Løgstrup er på
billedet klar til at montere jageren.
Når vi monterer jager og klyver trækker vi
bovsprydet ind over kajkanten og tøjrer til fx et
træ. Så kan vi i ro og mag stå på kajen og skrue
sjæklerne fast på vantet.
I år er vandstanden i havnen perfekt, arbejdet kan
foregå i almindelig ståhøjde. De forbipasserende
tager det pænt, selv om de lige skal bukke sig for
at komme under trossen.
Hvert andet år skal flåden efterses. Det sker på
Bornholm. Vi afleverer flåden i Dragør, hvorfra
den fragtes til Rønne, hvor flåden efterses,
nødrationerne og vandet skiftes, flåden forsejles
og returneres til Dragør, hvor vi afhenter den.
Det er ikke ligetil at få den ca 150 kg tunge flåde
løftet op på en trailer.

Der skal trækkes godt i pikfaldet for at få flåden
op på traileren, og fires ned med forsigtighed når
den skal retur. Herunder er Niels, Kaare og Kirsten
ved at gøre klar til at få den renoverede flåde på
plads. I baggrunden er Ole og Kaares søn Rasmus
klar til at hjælpe til.
Skibsbevaringsfonden
Vi søger for anden gang skibsbevaringsfonden om
støtte til udskiftning af skandæk, vaterbord,
støtter, lønning og to øverste borde. Et projekt til
samlet 1.2 mio kr.
Skandæk og vaterbord er de to brede planker, der
går hele dækket rundt og på Anna Elise er
rødmalet. Skandæksplankerne yderst, mellem
støtterne, der bærer lønningen og går et godt
stykke ned langs skroget, hvor de møder
spanterne.
Desværre får vi heller ikke denne gang hjælp fra
fonden, der har fået ansøgninger for ti mio. kr. og
uddeler fem.
MEN, vi opgiver ikke håbet. Søger igen til næste
år. Skibsbevaringsfonden har støttet renovering af
motoren i 2008, så vi håber at de også vil bevare
det skib, motoren fungerer i.

På værft i Rødbyhavn
Det er et rigtigt Anna Elise billede ovenfor. Solskin
og højt humør. Det er også en skøn St. Bededag,
hvor kursen sættes mod Klintholm Havn, der
ligger nøjagtig halvvejs til Rødbyhavn.
Niels, Ole, Steve, Sysser, Kirsten B, Michael,
Kirsten P, Sune og Mie er klar til afgang.
Læg mærke til at skibet ligger med bagbord side
til. Solen er hård ved skibet, det ses tydeligt på
stævn og bagbord side, så nu fordeler vi
belastningen mere jævnt.
Spanter OK
Der bliver taget planker ud i begge sider og
heldigvis ser det ud til at spanterne inde bag ved
er i god stand. Betonen der ligger som ballast har
det også fint.
Rødbyhavn bådevæft udgøres af Hugo Hansen, en
svend og en lærling, men Hugo er på jagt efter en
svend mere. Der arbejdes direkte på
beddingsvognen, som ikke giver de allerbedste
betingelser.
Hugo invier sin nyrenoverede blokbåndsav til
udskæring af de to 8,5 m lange planker, en til hver
side af skibet. De går en 300 år gammel egekævle

til hver af de to lange planker. 26 meter planke
bliver det til i denne omgang.
Bunden gås efter og det bliver også til to nye
støtter, pullerter, lønning og lidt skandæk.

Ingen sommertur
For at skåne skibet mest muligt er der ingen
sommertogt i 2014. I de seneste år er der brugt
uforholdsvis mange penge på at gøre skibet klar
til sommertogterne.
Fremover vil vi spare op og søge midler til varige
forbedringer og belaste skibet minimalt ved at
undgå hårdtvejrssejlads og lange togter.
Men aftensejladser
Til gengæld bliver det til en stribe aftensejladser
og en enkelt lørdag-søndag.
Vi forsøger at komme afsted hver torsdag kl. 18
(dog onsdag d. 3. september). A-medlemmer,
støttemedlemmer og andre venner af skibet,
måske kommende støtte- eller A-medlemmer er
meget velkomne.
Kontakt:
Ole Vistrup, tlf: 2126 6230
ole.vistrup@smedanmark.dk,
eller
Kristian Brønd, tlf 5155 3075,
kristianbroend@gmail.com
Flere medlemmer!
Vi vil gerne være flere medlemmer i foreningen.
Måske kender du en, som gerne vil være med i
fællesskabet om at bevare og selvfølgelig også
sejle med det smukke gamle skib.

Facebook og e-mail
Vi har en facebookside hvor du løbende kan se
nyt, billeder, video mv. om skibet og foreningen.
Søg efter Anna Elise sejlskib og forening og bed
om notifikationer, så får du besked, når der er nyt
på siden.
Vi sender også lidt ud på mail i ny og næ, og en
eller to gange årligt, nogle sider som disse.
Hjemmesiden: Anna-elise.dk eksisterer fortsat og
får et make-over i løbet af efteråret.
Takster
A-medlemsskab: 13.000 kr. indskud og 700 kr. pr.
måned.
Støttemedlemsskab: 250 kr. pr. år. Inkluderer en
sejlads (døgn, dag eller aften).
Døgn: 250 kr., Heldagstur: 100 kr. Aftentur: 60 kr.
Vi modtager også sponsororater, vælg mellem:
1. En meter planke: 2.000 kr.
2. 100 l. diesel: dagspris
3. En støtte: 10.000 kr.
Medlemsskaber, sponsorater og almindelige gaver
modtages på vores bankkonto:
Reg. nr. 1551, kontonr.: 3194112335
Ved støttemedlemsskab: Husk, navn e-mail og
telefonnummer
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