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April 2022

LOAvisen
Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af
Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

Så nåede vi til årets første udgave af LOAvisen. Og sikket år:
2022 er jo – hvis nogen skulle være i tvivl – et hundrede år efter,
at vores dejlige skib for første gang sejlede ud på togt.
Hvis en eller anden på Webers skibsværft i Svendborg ved
søsætningen i 1922 måtte have sagt, at “om 100 år er alting
glemt” – ja, så kom det altså ikke til at holde stik. Skibet
overlevede både et halvt århundredes erhvervssejlads, mindre
vellykkede restaureringsforsøg, massivt forfald og i vores optik
det væsentligste: Restaurering 2001-2009 og siden da tusindvis af
sømil som omdrejningspunkt for LOA Sailing Team.

ffi

Jubilæet bliver markeret på forskellig vis i løbet af året. Og i den
forbindelse kan du støde på en midlertidig udgave af vores
velkendte logo. Leo Gri n – en af vores allertidligste støtter og
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gennem alle årene vores trofaste designer – har udviklet 100årsversionen af logoet.
Stor tak til Leo for logoet. Og til lykke til os alle – det bliver et
fantastisk LOA-år.

APM fremtidssikrer LOA
Det har længe været et stort ønske at gennemføre en udskiftning
af kobberforhudningen og gennemgå kalfatringen – og takket
være en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal kan drømmen nu
blive til virkelighed.
A.P. Møller Fonden (som den hedder i en lidt mere mundret
udgave) har valgt at give 640.000 kr. til fremtidssikring af LOA.
Det gør det muligt for os at gennemføre et af vores helt store
vedligeholdsprojekter, hvor vi skal gennemgå kalfatringen. Ved
samme lejlighed vil vi udskifte LOAs beklædning med
kobberplader, så vi også på dette punkt har det bedst tænkelige
skib.
En del af arbejdet kan udføres af vores store stab af frivillige,
men hovedparten kræver professionel assistance på fremmed
værft. Det fordrer ekstra kapital, som vi ikke umiddelbart har
kunnet øremærke til dette formål, men med donationen fra A.P.
Møller Fonden er vi nu i den lykkelige situation, at vi kan sætte
processen i gang.
Efter planen sejler LOA efter sæsonafslutning i løbet af oktober
til Frederikshavn, hvor arbejdet med gennemgang af kalfatring og
kobberforhudning vil foregå på bedding. Går alt som planlagt, er
LOA retur i Aalborg inden udgangen af jubilæumsåret.

Lauritzen Fonden gi’r til sejl
Også Lauritzen Fonden har inden for den seneste måneds tid
betænkt LOA – nærmere bestemt med 50.000 kr., som anvendes
til indkøb af nye sejl.
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Da vi allerede i slutningen af 2021 k tilsagn om en donation på
omkring det dobbelte fra Støtteforeningen LOAs Venner, er
vi godt på vej mod nye sejl.
Lauritzen Fonden har ere gange tidligere begunstiget LOA, så
dens tilknytning til det nordjyske er heldigvis ikke gået i
glemmebogen, selvom der ikke længere er Lauritzen-værfter i
Frederikshavn eller Aalborg.

Ny bestyrelse i arbejdstøjet
Tirsdag 5. april 2022 mødtes Tall Ship Aalborg Fondens bestyrelse
for første gang siden udpegning af ny formand. For bordenden
sad derfor denne gang Aalborg Universitets rektor Per Michael
Johansen, der er udpeget af Aalborg Kommune. Det samme er
havnekaptajn Claus Rosenbeck fra Port of Aalborg, har været
med i bestyrelsen i en længere årrække. Titlen er ny – nemlig
kommunaldirektør på Læsø – med manden er velkendt, idet
Kurt Bennetsen fortsat repræsenterer FDF Aalborg Søkreds i
bestyrelsen. Det gælder også Jan O. Gregersen, der er formand
for Dansk Metal Aalborg. Endelig er der tidligere Skoleskibet
Danmark-kaptajn Kurt Andersen, der helt siden
restaureringsfasen har repræsenteret de maritime uddannelser
fondens bestyrelse.
Observatører i bestyrelsen er projektkoordinator Leif Ervolder
samt Herluf Stærk Christensen og Eigil Romme, der
repræsenterer de frivillige på LOA/LOA Værft. Endelig er der
bestyrelsens sekretær Bjarke Sørensen.

Hilsen fra formanden
Apropos bestyrelsen har vi modtaget denne hilsen fra Tall Ship
Aalborg Fondens formand Per Michael Johansen:
“Velkommen til en ny sejlsæson.
Det er blevet forår – selvom vi her i april har sne udenfor.
Det gode skib LOA har her i vintersæsonen været i kyndige
hænder i vores meget store gruppe af dedikerede frivillige. Skibet
er klar til en omfattende sejlsæson, og bliver nu overladt til alle
os, der på sejladserne kan nyde frugterne af det store arbejde.

fi
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TAK for indsatsen – og rigtig god sejlsæson til os alle.”
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LOA-bog godt på vej
Steen Bjerre, der i årene 2003-2009 var den første formand for
Tall Ship Aalborg Fonden og fortsat er engageret i især LOAs
fundraising og kommunikation, har de seneste måneder på eget
initiativ arbejdet på en bog om LOA. Anledningen er naturligvis
100 års jubilæet i år – og bogen ventes at være klar om et par
måneder.
Bogen bliver på omkring 200 sider, rigt illustreret og med dansk
og engelsk tekst. Indholdet er opdelt i tre faser af LOAs liv:
Byggeri og erhvervsaktive år (1922 til cirka 1970), forfald og
restaurering (cirka 1970 til 2009) og atter sejlende (fra 2009).
Da forfatteren ikke skal have skyld for at være hverken historiker
eller sømand, har han klogeligt allieret sig med to kapaciteter:
Museumsinspektør Jens Thidemann, der har givet en levende
indføring i LOAs historie fra 1922 til 1970’erne, og hovmester
Carsten Pedersen, der beredvilligt har sikret en vis maritim
indsigt hus en udpræget bolværksmatros.
Redaktionen har fået lov at bringe et kort uddrag af kapitlet om
restaureringsårene:
Før i tiden var det et udbredt fænomen, at træskibe
mistede store dele af bunden og forliste, fordi deres
planker blev angrebet af pæleorm. Der fandtes ikke
e ektiv maling og kun med en bekostelig forhudning af
kobber kunne man forhindre pæleormene i at nå ind til
træet. På LOA Værft ville man gerne anvende samme
sikringsmetode og da ét af skibets gode venner havde
gjort opmærksom på, at man på hans arbejdsplads TDC
skrottede en hel del gamle kabler med et temmelig højt
kobberindhold, opstod en idé. Dette indfald er et
udmærket eksempel på, hvordan LOA-projektet
arbejdede i restaureringsfasen – med den Furfødte Herluf
Stærk Christensens ord ”Gratis eller i hvert fald møj’
billig”. Sådan gik det til i dette tilfælde:

fi
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LOA ansøgte TDC Totalløsninger Net om seks tons
kabelskrot, som man k kvit og frit. Det lykkedes at
sælge kobberet til en rigtig god pris hos Stena Jern &
Metal og hos virksomheden Metalservice købte man 240
kvadratmeter kobberplader, der skulle bankes på LOAs
skrog. En operation, der lykkedes hele vejen rundt, fordi
LOA k en særdeles n behandling af alle tre
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virksomheder, der således bidrog til, at skibet k den
optimale kobberforhudning.

LOA med på hele TSR22
Også i år har LOA en travl kalender med masser af kortere og
længere sejladser. Den altoverskyggende aktivitet er dog
deltagelse i The Tall Ships Race, der i 2022-udgaven går fra
Esbjerg til Harlingen i Holland, videre til Antwerpen i Belgien og
derfra til sluthavnen Aalborg.
Vi kan glæde os over allerede nu at kunne melde næsten alle
pladser afsat på Race One (Esbjerg-Harlingen) og Cruise-inCompany (Harlingen-Antwerpen). Og når det gælder Race Two
(Antwerpen-Aalborg), er der ikke én eneste plads tilbage.
Man kan roligt sige, at LOA har et særligt forhold til Aalborgs
engagement i The Tall Ships Race. Initiativet til restaureringen af
LOA fulgte i årene efter det første værtsskab i 1999, vi åbnede
det første LOA Værft kort før det andet værtsskab i 2004 – og vi
var aktivt deltagende i både 2010, 2015 og 2019, hvor Aalborg
igen var værtshavn.

Så er der fest på LOA Værft
Lørdag 23. april 2022 er der jubilæumshygge- og
sæsonstartarrangement på LOA Værft - og alle der på den
ene eller den anden måde har bidraget og bidrager til, at LOA
stadig kan give os alle oplevelser for livet, er inviteret til en
festdag med dette program:
Kl. 14.00 – 16.00: Velkomst, et par ord om den kommende
sæson og standerhejsning (standermasten er dog under
reparation, men vi skal nok få startet sæsonen godt op
alligevel)
Kl. 16.00 – 18.00: Hyggeligt samvær, snak og gode historier
mellem unge og ældre og alle midt i mellem
Kl. 18.00 – 20.00: Fællesspisning

fi

fj

Kl. 20.00 – 24.00 eller deromkring: Jubilæumsaften med
musik/underholdning af The Muleskinners, som af mange
vil være kendt fra Lim orden Rundt og tilsvarende
arrangementer.
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Af hensyn til den praktiske tilrettelægning er det nødvendigt
med tilmelding til Leif Ervolder på le@loa.dk senest søndag 17.
april 2022.

Generalforsamling hos vennerne
Onsdag 27. april 2022 kl. 18 er der generalforsamling i
Støtteforeningen LOAs Venner. Der indledes med spisning,
hvorefter der er generalforsamling med denne dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning – ved Bo Essenbæk
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab – ved
Torben Røgild
Fastsættelse af kontingent for 2023
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
På valg er Carsten Pedersen og Bo Essenbæk – begge
er villige til genvalg
Bestyrelsen foreslår derudover Christian Toft
indvalgt i bestyrelsen
Valg af to suppleanter:
Bestyrelsen foreslår Kaj Ege og Poul Erik Vinkler
Valg af revisorer og suppleant:
Bestyrelsen foreslår Mogens Pedersen og Poul Erik
Vinkler samt som suppleant Leif Ervolder
Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår vedtægternes §7.5 tilføjet: ”Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.”
Eventuelt
Vær opmærksom på at forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest onsdag
13. april 2022. Venligst skriv til bo@essenbek.dk.

ff

Støtteforeningen LOAs Venner byder på middag og ka e, mens
øl, vand og vin kan købes til favorable priser.
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Af hensyn til borddækning og middag mv. er det nødvendigt med
tilmelding, der skal ske til Carsten Pedersen på
carstenhovmester@gmail.com senest onsdag 20. april 2022.

Rom i jubilæumsudgave
I anledning af 100 års jubilæet har Støtteforeningen LOAs
Venner udstyret den glimrende ”2. Batch” LOA-rom med et
særligt jubilæumsmærke, der naturligvis for alvor gør rommen til
et samlerobjekt.
Der er fortsat tale om en Panama-rom, fuldlagret i 10 år på
brugte bourbonfade. Smagsnoter er vanilje, lækker to ee og
chokolade med en velafstemt sødme. Og for de, der går op i den
slags, kan vi oplyse, at rommen holder 40%.
LOA-rommen kan købes hos Vin & Vin, Vestre Allé 2 i Aalborg.
Prisen er beskedne 385 kr. pr. . (70 cl.) - og det ekstra smukke er,
at overskuddet fra salget går til Støtteforeningen Venner - og
dermed jo i helhold til foreningens vedtægter til aktiviteter på
skib og værft.

Der ndes ikke dårligt vejr
Husk at Støtteforeningen LOAs Venner i webshoppen tilbyder
beklædning og andre rare ting med LOAs logo på. På http://
webshop.loa.dk nder du beklædning til både varme og kolde
dage til søs - og priserne er absolut ordentlige. Og så går
overskuddet ved salget ubeskåret til LOAs Venner, der støtter
LOA og LOA Værft.

To stk. vennesejladser
Også i år tilbyder Støtteforeningen LOAs Venner medlemmerne
mulighed for at komme ud at sejle med LOA - og igen er der to
sejladser at vælge imellem:
Tirsdag 31. maj 2022 kl. 10.00 – 14.30
Torsdag 25. august 2022 kl. 17.00 – 21.30

ff
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Bemærk at den første sejlads foregår om formiddagen, mens den
anden er på et mere velkendt tidspunkt.
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Programmet for begge sejladser er dette:
Kl. 09.45 / 16.45: Mødetid ved LOA på LOAs kajplads ved
Nordre Havnegade i Nørresundby
Kl. 10.00 / 17.00: Afsejling til en lille sejlads på Lim orden,
hvor der bliver mulighed for at se såvel Aalborg som
Nørresundby fra ordsiden. Undervejs på sejladsen serveres
lidt mad og ka e.
Kl. 14.30 / 21.00: Vi lægger til kaj igen ved LOAs kajplads ved
Nordre Havnegade, og inden vi siger tak for i dag, serveres
en forfriskning på dækket.
Der er plads til 40 personer (plus besætning) på hver sejlads.
Arrangementerne er forbeholdt indehavere af et personligt
medlemskab af Støtteforeningen LOAs Venner - og pladserne
afsættes efter først til mølle-princippet.

Sejlads med Krejleren og Trip
Fra Michael Fossing, der er medlem af Støtteforeningen LOAs
Venners bestyrelse, har vi modtaget information om sejlads med
sjægten Krejleren og spidsgatteren Trip:
Som man kunne læse i det seneste nummer af LOAvisen, er
Lim ordens Træskibslaug nu en del af LOAs organisation. Det
giver os mulighed for - foreløbig som en prøveordning - i
sæsonen 2022 at tilbyde sejlads med Krejleren og Trip.
Vi tilbyder sejlads på følgende vilkår:
Du skal være medlem af Støtteforeningen LOAs Venner

fj

fj
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Du kan takket være dit medlemskab benytte bådene til
dagsejlads efter nærmere aftale
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Sejlads forudsætter, at der er en godkendt fører - det gælder
uanset om der er tale om Krejleren med plads til syv personer
(og skal sejles af minimum tre personer) eller om Trip
Vi tilbyder træning og instruktion i brugen af både Trip og
Krejleren
Der er ingen begrænsning på antal sejladser, der kan
fastlægges, når vi kender status på interesserede sejlere
Lim ordens Træskibslaug mødes på LOA Værft hver mandag
eftermiddag og alle interesserede er velkomne til at komme og
høre nærmere. Lige nu mangler vi hjælp til den sidste
forårsklargøring af begge både - og vi kvitterer med godt humør,
dejligt arbejde og godt kammeratskab.
Du kan se en n bog om spidsgattere - forfattet af Bent Aarre,
Jan Ebert med ere og med titlen “Bogen om Spidsgatteren” - på
https://loa.dk/fakta-nyheder/spidsgatteren-trip.
Vil du vide mere om arbejdet med Trip og Krejleren - og om
sejlads med begge fartøjer - er du velkommen til at kontakte
Michael Fossing på tlf. 40809803 eller mf@bmf-holding.dk.

Sejladsplan 2022

fl
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Vi skal også lige omkring et fyldigt uddrag af sejlads- og
aktivitetsplanen for 2022. Den kan som sædvanligt ses i sin
helhed på www.loa.dk, som også er det sted, hvor du melder dig
til sejladserne.
★

Lørdag 23. april 2022: Sæsonstart/Standerhejsning/
Jubilæumsarrangement

★

Onsdag 27. april 2022: Generalforsamling i
Støtteforeningen LOAs Venner

★

Torsdag 12. maj - søndag 15. maj 2022: St. Bededagssejlads

★

Onsdag 25. maj - søndag 29. maj 2022: Familiesejlads

★

Tirsdag 31. maj 2022: Støtteforeningen LOAs Venners
sejlads #1

★

Torsdag 2. juni - mandag 6. juni 2022: TræskibsSammenslutningens Pinsestævne (Korsør)

★

Onsdag 29. juni - torsdag 7. juli 2022: Sommertogt (Aalborg Kielerkanalen - Esbjerg)
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★

Torsdag 7. juli - søndag 24. juli 2022: The Tall Ships Races
2022/Race One + Cruise-In-Company-sejlads (Esbjerg Harlingen - Antwerpen)

★

Søndag 24. juli - søndag 7. august 2022: The Tall Ships Races
2022/Race Two (Antwerpen - Aalborg)

★

Torsdag 25. august 2022: Støtteforeningen LOAs Venners
sejlads #2

★

Søndag 11. september - søndag 18. september 2022:
Lim orden Rundt

Der er allerede mange tilmeldinger til de mest populære sejladser
- nogle er endda fuldt besat. Det gælder for eksempel
familiesejladsen, som vi indførte for et par år siden og som er
blevet vældig populær. Så vil du til søs med LOA i 2022, kan vi
kun sige: Kom frisk!

Af hjertet tak
Når LOA om ganske få dage igen står fuldstændig skarp og
endnu smukkere end tidligere efter en vinter, hvor dygtige og
engagerede frivillige igen har lagt en kærlig og fast hånd på
vedligeholdelsen, kan vi atter en gang se tilbage på nogle travle
vintermåneder.
Jeg har sagt det før, og siger det gerne igen: Vi har ganske enkelt
verdens bedste frivillige omkring LOA. Det gælder alle jer fra
tirsdags/torsdags-holdet, som trofast møder op hver eneste gang
– og alle I andre fra besætningsgrupperne og andre udvalg og
grupper, som på den ene eller den anden måde har hjulpet til, så
sejlsæsonen kan gå i gang til tiden.
En stor og velment TAK for jeres enorme indsats – også i en tid,
hvor vi indimellem har måttet arbejde med restriktioner, som vi
har måttet efterleve. I har taget alle udfordringer og løst dem –
jeg er stolt over, at være en del af dette og det fælleskab, vi har
skabt sammen.
Rigtig god påske til jeg alle og jeres kære.
Leif Ervolder
Projektkoordinator

ll

ll

ll
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LOAvisen er det o cie e organ for LOA-projektet og udgives af Ta Ship Aalborg Fonden og
Støtteforeningen LOAs Venner i fæ esskab.

