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Så kommer LOAs tredje mast på plads
Fredag 21. november 2008 kommer den tredje og sidste mast på plads på det gode skib LOA, der p.t. ligger
ved kaj foran Hedegaard i Nørresundby.
- LOA var oprindeligt et tremastet skib og det vil det være igen, når vi fredag får den sidste mast på plads.
Siden monteringen af de to første master i august har vi arbejdet på at færdiggøre fokkemasten, der er
skibets største, fortæller projektleder Herluf Stærk Christensen.
Årsagen til at det har taget ekstra tid at få
fokkemasten færdig er ikke mindst, at det er denne
mast, der skal bære LOAs råsejl. Det betyder, at den i
modsætning til de to andre master udstyres med
ræer, hvilket blandt andet kræver langt flere beslag.
En del af disse er fremstillet af LOAs egne folk, mens
de største dimensioner er blevet til takket være
sponsorat fra eksempelvis Bladt Industries.
- LOAs master er fremstillet af douglasgraner, der
typisk kan opnå en højde på omkring 40 meter og en
diameter på én meter. Denne træart er velegnet til
blandt andet skibsmaster, idet kerneveddet har en høj
naturlig holdbarhed og fordi det kan fås i store dimensioner uden knaster. LOAs største mastedele er
indkøbt i skove i Sønderjylland, mens det meste af træet til rær, gafler og bovspryd er doneret til LOAprojektet af Aalborg Zoologiske Have og Bidstrup Gods ved Langå. Det er solide ting, som vi her har at gøre
med, for fokkemasten har en vægt på den pæne side af to tons, oplyser Herluf Stærk Christensen.
Efter at fokkemasten er på plads kan der – foruden Dannebrog og LOA-flaget, som p.t. ses i de to master –
hejses endnu et flag på skibet:
- Vi har i nogen tid haft et Class A-flag liggende. Det har vi fået af Sail Training
International, der står bag The Tall Ships’ Races-arrangementerne, idet det gives til
alle skibe, der hører hjemme i den fornemmeste tall ships-klasse. Endnu har vi ikke
villet hejse det, men med fokkemasten på plads er LOA virkelig et klasse A-skib at se
til og så skal det selvfølgelig op, siger bestyrelsesformand Steen Bjerre.
De to øvrige danske klasse A-skibe er skoleskibene Danmark og Georg Stage.
Bemærk:
Monteringen af LOAs tredje og sidste mast forventes at ske fredag 21. november 2008 kl. 0930.

