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100 sponsorer bakker op om LOA
Den selvejende institution Tall Ship Aalborg Fonden tog for et par år siden initiativ til at genskabe den
tremastede skonnert LOA – et projekt, der i dag er det største af sin art siden istandsættelsen af fregatten Jylland.
”Vi glæder os dagligt over den enestående opbakning, som projektet nyder. Vi har nu passeret 100
sponsorer, som bidrager med alt fra arbejdskraft og produkter til små og store kontante beløb. Projektets gennemførelse baserer sig i allerhøjeste grad på velvillighed fra mange sider og den er vi så heldige næsten daglige at opleve. Der er til dato indsamlet for over 3 mio. kr. i form af produkter, serviceog tjenesteydelser, mens vi har samlet cirka 3,2 mio. kr. i kontanter”, fortæller Steen Bjerre, der er
formand for Tall Ship Aalborg Fonden, der ejer LOA og står bag restaureringen.
Seneste kontante donation kom tidligere på måneden, da Det Obelske Familiefond meddelte, at man
har betænkt LOA med 100.000 kr. Det er i øvrigt anden gang, at der er kommet støtte fra denne side,
idet Fonden allerede var på banen med 50.000 kr. for et par år siden.
”Vi fortsætter naturligvis det intense arbejde med at lokalisere virksomheder, der er villige til at yde
bistand i form af produkter og serviceydelser. Imidlertid har vi løbende et likviditetsbehov, der i hovedsagen skal dække aflønning af de faglærte medarbejdere, der arbejder på LOA. Et restaureringsopgave af denne type lader sig nu en gang ikke gennemføre alene med frivillig arbejdskraft. I den forbindelse er vi i kontakt med en række lokale og regionale virksomheder, som vi håber vil være med til at
hjælpe LOA på vej med kontant assistance”, siger Steen Bjerre.
Han understreger, at Tall Ship Aalborg Fonden meget gerne hører fra virksomheder, der ønsker at
være med til at genskabe et af de smukke fartøjer fra sidste del af tiden med fragtskibe under sejl.
Aktuelt arbejdes der på at få færdiggjort skroget, hvilket forventes at kunne ske senere i år. Efter endt
skrogarbejde tages der hul på indvendig færdiggørelse samt mast og rig, hvilket efter planen vil tage
godt et års tid. Med den fornødne finansiering på plads betyder det, at Tall Ship Aalborg Fonden vil
kunne have LOA sejlende i 2007.
Efter endt restaurering skal LOA ikke mindst fungere som uddannelses- og tumleplads for ungdommen, blandt andet i forbindelse med nationale og internationale sejladser, herunder de velkendte Tall
Ships’ Races. Desuden skal skibet give den brede befolkning mulighed for at stifte bekendtskab med
livet på søen og derigennem få en nærmere tilknytning til havet omkring os og den særlige kultur, der
knytter sig til at færdes på og være en del af havet. Også i restaureringsfasen opererer Tall Ship Aalborg Fonden med en høj grad af offentlighed med rige muligheder for engagement af befolkningen i
bred forstand.
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