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3-mastskonnert bygget i Gl. Hestehauge I92O

-

1922

Det meddeles hermed, at SKIBSBEVARINGSFONDEN har erklaret den tidligere tremastskonnert LOA (under
restaurering) for bevaringsvardigt fartoj. Form6let med denne erklaring er at bevare skibet som et varigt

kulturminde.
Fartojets restaurering og fremtidige vedligeholdelse skal derfor ske i ouerensstemmelse med de
traditioner, d.er hidtit har ligget til grund herfor, og som ogsa pd lengere sigt kan beuare skibets
o

pinde

lig

e ku alitete r.

LoA blev som APHRoDITE bygget ved Sophus Webers verft i Gl. Hestehauge i l92O-22. Traditionen siger,
at det klipperbyggede skib oprindeligt var bestilt som et lystfartoj til grevinde Vedel af Wedellsborg, men at
hun fortrs-d kontraheringen. Weber byggede det herefter ferdigt som fragtskib for egen regning.

Skibet er kravelbygget af eg ogbagmed klipperstavn med krslle og elliptisk hqk og har en storste lengde
pA 83,8 danske foa og m6rtte-tOO brt. Det blev bygget til klasse 3/3 G.I.I. (8 Ar) i Bureau Veritas og var

projekteret som en 2-mastet sletskonnert med hjrelpemotor. Det blev imidlertid rigget som 3-mastet
sletskonnert ("Virginia-rigrind) og havde ingen motor.

i 1924 solgt til et partrederi i Svendborg. APHRODITE af Marstal blev derefter
pA Newfoundland. Ved salg i 1930 skiftede skibet navn til JOHANNE af Marstal og frk
sat ind
installeret en 2-cy1. Vslund-motor pA 98 IHK, og der blev bygget styrehus pA ruffet. Skibet forsatte i
Det nybyggede
-i-iart skib blev fsrst

Newfoundland-farten,
Frem til 1971 skiftede skibet ejer og navn en rakke gange og fik i 1952 for forste gang sit nuverende
navn, LOA af Aalborg. Da var dtiUei rigget som motorgalease, bovsprydet var fiernet, og der var blevet
installeret en Hundested-motor pA 123 hk.
var tiden efterhAnden lsbet fra skibet, der blev solgt til en canadisk statsborger med tanke pA en
tilbageforing til oprindelig skikkelse. LOA blev slettet af dansk skibsregister, men forblev i landet. llabet af
nogtJ fA Ar genopstod st<ibet som 3-mastskonnert og fik sit oprindelige navn APHROoITE tilbage..D-91koT
imlatertia aiukendte grunde aldrig ud at sejle, og i lobet af fA Ar blev det igen afrigget og lagt op i Thisted,
senere Lagstar.I 1988 blev skrogei solgt til en amerikansk statsborger. Skibet havarerede senere udenfor
Logstor og bteu vinteren 1993 solgt til F-DF Aalborg sokreds med tanke pA istandsettelse og oprigning som
brigantine.

I lgTI

traskib under dansk flag. SKIBSBEVARINGSFONDEN accepterer derfor, at
skibets rigning afvigeiira deitristoriske dokumentation, idet skibet i ovrigt istandsattes efter anerkendte,
kulturhistoriske retningslinjer og i overensstemmelse med en dansk skibsbygningstradition.
LOA er det storste, klipperbyggede
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