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Tre gange kongelig støtte
til tremastet skibsprojekt
Det er lykkedes styregruppen bag restaureringen af den tremastede skonnert LOA at hente en økonomisk håndsrækning fra ikke mindre end tre kongelige fonde:
”Vi er i den heldige situation at Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond samt Prins Joakim og Prinsesse Alexandras Fond har valgt at støtte realiseringen af
projektet. Faktisk er det alle tre kongelige fonde, der overhovedet kan støtte projektets formål, så det
er mere end vi turde drømme om”, siger Steen Bjerre fra styregruppen for Tall Ship Aalborg Fonden.
Styregruppen vurderer, at projektets samlede økonomi vil beløbe sig til omkring 10 mio. kr., så sideløbende med den aktuelle planlægning af restaureringen foregår et omfattende arbejde med at indkredse sponsorer og finde partnere, der vil være med til at gennemføre projektet. Steen Bjerre siger:
”Det tager sin tid at fremskaffe såvel kontanter som bidrag i form af naturalier og serviceydelser, men
vi kommer stille og roligt nærmere målet. De seneste uger har vi fået endnu et par lokale bidragydere
på plads, så der er god grund til at være glade.”
I styregruppen er der tiltro til at blandt andet etableringen af et præsidium for projektet vil være medvirkende til at åbne de nødvendige døre. Præsidiet medlemmer er:
Justitsminister Lene Espersen
Folketingsmedlem Frank Jensen
Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt
Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune
Skole- og kulturrådmand Nils Bell, Aalborg Kommune
Biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg Stift
Kommandør Jes Thomsen
Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet
Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole
Direktør Nina Hobolth, Nordjyllands Kunstmuseum
Formand Henrik Jensen, Samvirkende Idræts-Foreninger i Aalborg
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Direktør Jørgen Petersen, Fregatten Jylland
Direktør Ib Nielsen
Skibsreder Svend Flyvbjerg
Formand Karen Melson, Aalborg Industri- & Handelskammer
Afdelingsformand Kurt T. Nielsen, Metal Aalborg
Styrekomitéformand Anni G. Walther, Tall Ships’ Race Aalborg 1999 og 2004.
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
knytte kontakt på tværs af nationale og andre grænser samt præsentere hjemhavnen og -egnen i ind- og
udland.

