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God fremdrift i LOA-projektet
Det praktiske arbejde med restaureringen af det tremastede sejlskib LOA er nu gået ind i hvad folkene
bag projektet betegner som ’det sidste værftsår’. Og man kan glæde sig over, at der fortsat er rigtig
god opbakning til realisering af planerne om at skabe et enestående dansk skib under sejl.
”Vi har i 2006 indsamlet en lille million kr. i kontanter, mens vi på produktsiden har modtaget
donationer, der alt i alt bliver til nogenlunde det samme. Blandt andet har Densit, Enersys og Uniscrap
hjulpet os med materialer til ballast, mens Aalborg Industries og Aalborg tekniske skole har assisteret i
forbindelse med fremstilling af tanke. Fra Bidstrup Gods ved Langå har vi modtaget træ til master,
Desmi leverer skibets pumper, Skoleskibet Danmark har forsynet os med redningsveste og fra TDC
Totalløsninger Net har vi tilsagn om hjælp med kobberforhudningen af LOA”, fortæller
bestyrelsesformand Steen Bjerre fra Tall Ship Aalborg Fonden, der ejer LOA og står for
restaureringen.
På LOA Værft i Nørresundby, hvor restaureringen foregår, understreger man, at der er tre ting, der
skal gå op i en højere enhed for at det kan lykkes at blive færdige med skibet i år:
”Vi skal fortsat være dygtige til at udføre det praktiske arbejde på værftet, vi skal have de fornødne
økonomiske ressourcer – og så skader det naturligvis ikke med en smule held.”
Steen Bjerre siger videre, at der arbejdes hårdt på at sikre LOA yderligere støttebidrag, så den
nødvendige kapital til projektets afslutning er til rådighed:
”Der er meget stor spredning på størrelsen af de bidrag vi har modtaget, men vi er lykkelige for dem
alle. Det er klart, at de store beløb giver os større råderum, men vi har fra første færd lagt op til, at
dette skulle være et projekt, der ikke blev finansieret via en enkelt eller nogle få store kilder. Det må
siges at have holdt stik, for vi har nu passeret 200 bidragydere.”
LOA-folkene glæder sig blandt andet over, at det ikke kun er i nærområdet, at projektet er kendt, for i
2006 er det også lykkedes at trænge igennem til eksempelvis Augustinus Fonden, Den Faberske Fond,
Tjæreborgpræsten Ejlif Krogagers fond og Oticon Fonden, ligesom man for anden gang har modtaget
en donation fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.

