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Dronningen støtter LOA igen
Tall Ship Aalborg Fonden, der i april 2004 på LOA Værft i Nørresundby indledte restaureringen af det
tremastede sejlskib LOA, har helt ekstraordinært modtaget endnu et bidrag fra Danmarks
fornemmeste fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Dermed har projektet opnået
økonomiske bidrag fra kongelige fonde hele fire gange.
”Det oversteg vores vildeste forestillinger, da vi i sin tid opnåede tilsagn om donationer fra såvel
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond som Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond og Prins
Joachim og Prinsesse Alexandras Fond. Med disse tre bidrag havde vi faktisk fået al den kongelige
støtte vi overhovedet kunne få, for der er ikke andre fonde hvis fundats vi falder inden for. Så meget
desto mere glædeligt er det, at Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har valgt at give os endnu
en donation”, siger Steen Bjerre, der er bestyrelsesformand for Tall Ship Aalborg Fonden.
Samtidig kan folkene bag LOA glæde sig over, at erhvervslivet i stadig stigende grad støtter skibets
restaurering. Steen Bjerre siger:
”Vi har helt fra første færd fået en mængde produkter forærende, som kan indgå i restaureringen,
ligesom mange virksomheder har støttet os med service- og tjenesteydelser. Heldigvis er der dog
også et stigende antal, der er klar over, at vi har et behov for til stadighed at få tilført kapital, for der er
mange ting, som vi ikke kan få gratis eller med rabat, ligesom det i en række tilfælde er nødvendigt for
os at købe professionel håndværksmæssig assistance.”
Den seneste virksomhed, der har givet LOA et kontant bidrag, er Aalborg Portland. Virksomheden har
valgt at sponsorere skibets mesanmast og dennes primære sejl – elementer, der ville koste LOAprojektet et sekscifret beløb hvis det skulle købes kontant.
Med de seneste bidrag har Tall Ship Aalborg Fonden indsamlet omkring 4,5 mio. kr. i kontanter og for
2,5 mio. kr. produkter, service- og tjenesteydelser med direkte relevans for den praktiske restaurering.
Dermed er LOA nået et godt stykke tættere på målet, idet projektets budget er ca. 11 mio. kr.
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Se desuden LOAs hjemmeside på www.loa.dk.

