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Aalborg-skib har nu eget værft
Omkring 75 mennesker var fredag eftermiddag samlet til indvielsen af LOA Værft, hvor Tall Ship
Aalborg Fonden gennemfører restaureringen af den tremastede Aalborg-skonnert LOA.
Blandt gæsterne var Aalborgs borgmester Henning G. Jensen og kommunaldirektør Jens Kristian
Munk, en række af projektets sponsorer samt ansatte og frivillige involveret i realiseringen af projektet.
I sin tale i forbindelse med åbningen sagde Tall Ship Aalborg Fondens formand, Steen Bjerre, blandt
andet:
”Dannebrog vajer over LOA Værft i dag. Fordi det er majestætens fødselsdag, fordi vi nu kan markere, at det gode skib LOA er under kyndig restaurering – og fordi det med et af vores gode præsidiemedlemmers ord ikke just er hver dag at man oplever værftsåbninger.
Efter et par års forarbejde er der nu realitet i visionen: At gøre den tremastede skonnert LOA sejlende
igen. Takket være bistand fra mange sider har Tall Ship Aalborg Fonden, der ejer LOA, kunnet etablere LOA Værft og pr. 1. marts ansætte en projektleder. Staben er allerede vokset og flere – både fastansatte og frivillige – vil komme til i månederne fremover.”
Herefter blev der affyret tre kanonsalutter: Én for Dronningen, én for det blå Danmark – for eksempel
manifesteret ved landets største maritime virksomhed, A.P. Møller-Mærsk, som meget apropos fylder
100 år netop 16. april – samt én for LOA og LOA Værft.
I forbindelse med indvielsen af LOA Værft modtog Tall Ship Aalborg Fonden flere gaver, heriblandt
et kontant bidrag fra Nørrejyllands Gensidige Søforsikringsforening, der siden 1884 har været lokalt
skibsforsikringsselskab for småskibe i Nordjylland. Blandt gaverne var også ét kg prima kobbersøm
og 2½ kg galvaniserede nagler. De blev overbragt af Jørgen Tolstrup Sørensen, hvis far og farfar havde bådebyggeri i Frederikshavn – og det hører med til historien, at både søm og nagler har omkring 60
år på bagen.

