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Dronningens mønt
hjælper Aalborg-skib på vej
Der er tradition for at udgive erindringsmønter i forbindelse med blandt andet tronskifter, jubilæer,
bryllupper, sølv- og guldbryllupper og runde fødselsdage i Kongehuset. Et kontant resultat af denne
tradition er kommet Tall Ship Aalborg Fondens projekt til restaurering af den tremastede skonnert
LOA til gode:
”I anledning af Dronningens 25-års regeringsjubilæum 14. januar 1997 blev der udsendt en erindringsmønt. Det er en del af midlerne fra salget af denne mønt, der nu kommer i arbejde for LOAprojektet, for Økonomi- og Erhvervsministeriet har besluttet at give os et tilskud på 500.000 kr.”, fortæller Steen Bjerre fra Tall Ship Aalborg Fondens styregruppe.
Med denne donation er Tall Ship Aalborg Fonden kommet et væsentligt skridt nærmere realiseringen
af planerne, der går ud på gøre LOA aktivt sejlende igen.
”Vi er i den heldige situation at blandt andre Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Prins Joakim og Prinsesse Alexandras Fond, Folkeoplysningsudvalget i
Aalborg Kommune og Det Obelske Familiefond allerede har valgt at støtte os med kontante bidrag –
og nu kommer altså pengene fra erindringsmønten oveni. Ved siden af disse kontante bidrag kan vi
glæde os over betydelig velvilje fra blandt andre en række erhvervsvirksomheder, der hjælper os med
arbejdskraft og produkter”, siger Steen Bjerre.
LOA
LOA er en tremastet skonnert bygget i træ i 1922. Skibet, der har hjemhavn i Aalborg, har en længde
på godt 26 m og vil kunne sejle med 32 besætningsmedlemmer.
Efter endt restaurering vil Aalborg i LOA have et originalt tremastet, danskbygget sejlskib, der vil
kunne give den brede befolkning en enestående mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med de
righoldige oplevelser i forbindelse med sejlads på Limfjorden og i omgivende farvand. Desuden skal
LOA kunne fungere som tumle- og træningsplads for ungdommen og sejlende lejrskole, medvirke til at
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knytte kontakt på tværs af nationale og andre grænser samt præsentere hjemhavnen og -egnen i ind- og
udland.
LOA’s organisation
LOA ejes af Tall Ship Aalborg Fonden, der er opbygget med præsidium, bestyrelse og styregruppe.
Styregruppen, der blev dannet i foråret 2001, forestår det praktiske arbejde med restaureringen af skibet og tæller disse medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurt Andersen, kaptajn på skoleskibet Danmark
Steen Bjerre, formand for skole- og øvelsesskibenes forening DSTA
Herluf Stærk Christensen, skibsbygger
Orla Kops, bestyrelsesformand for Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg
Bo Rosbjerg, kredsleder for FDF Aalborg Søkreds
Michael Skatka, skibsbygger
Anders Rieck Sørensen, kaptajn på øvelsesskibet Jens Krogh
Jens Thidemann, skibshistoriker
Ole Ubbesen, arkitekt
Frits Vilger, projektudvikler

Erindringsmønten
Den erindringsmønt, der blev udgivet i forbindelse med Dronningens 25-års regeringsjubilæum 14.
januar 1997, blev fremstillet i to udgaver – en 20-krone og en 200-krone. 20-kronen blev præget i én
mio. eksemplarer i samme materiale som den almindelige 20-krone, mens 200-kronen i finsølv blev
præget i ca. 60.000 eksemplarer.

