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Tremastet byskib
på vej til Aalborg
Hvis det går som 10 skibsinteresserede mænd fra Nordjylland håber og tror får Aalborg snart et større,
sejlførende skib.
Efter et par års forarbejde blev det afgørende skridt taget, da skroget af den tremastede skonnert LOA
torsdag blev bragt på plads på et nyetableret arbejdsområde på adressen Mellem Broerne i
Nørresundby.
”LOA, der er landets eneste tilbageværende tremastede skonnert med klipperstævn, er forfaldet
gennem de seneste årtier, så vi står over for et stort restaureringsarbejde. Derfor har vi udarbejdet en
detaljeret plan for hvordan vi kan komme fra det nuværende niveau til en stolt skonnert under sejl”,
fortæller Steen Bjerre, der er blandt initiativtagerne til Tall Ship LOA Aalborg.
Foruden Steen Bjerre, der er formand for foreningen af skole- og øvelsesskibe i Danmark, består
styregruppen af kaptajn Kurt Andersen fra skoleskibet Danmark, skibsbygger Herluf Stærk
Christensen, bestyrelsesformand for Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg Orla Kops, hovmester
Carsten Pedersen, Bo Rosbjerg, der er kredsleder i FDF Aalborg Søkreds, skibsbygger Michael
Skatka, Anders Rieck Sørensen, der er blandt deltagerne i restaureringen af øvelsesskibet Jens Krogh,
skibshistoriker Jens Thidemann, arkitekt Ole Ubbesen og projektudvikler Frits Vilger.
LOA er bygget i 1922 i Svendborg. I de første 30 år sejlede skibet fragt i ind- og udland, hvorefter det
blev erhvervet af skibsfører L.A. Ryge Larsen og hjemskrevet til Aalborg. Det var i aktiv tjeneste
indtil 1971, hvor det blev købt af en canadier, flyttet fra Aalborg og forsøgt restaureret. I 1989 købt en
amerikaner skibet, men han kom ikke videre langt med at sætte det i stand. Herefter forfaldt det stadig
mere indtil det i 1993 blev købt af FDF Aalborg Søkreds og slæbt tilbage Aalborg.
”Søkredsen havde imidlertid ikke de fornødne kræfter til at tage fat på en restaurering, og det førte til
etablering af styregruppen og senere til udarbejdelse af et projekt for redningen af LOA”, siger Steen
Bjerre.
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Styregruppen vurderer, at projektets samlede økonomi vil beløbe sig til omkring 10 mio. kr., så
sideløbende med planlægningen af restaureringen foregår et omfattende arbejde med at indkredse
sponsorer og finde partnere, der vil være med til at realisere projektet. Steen Bjerre siger:
”Endnu er det for tidligt at sætte navne og beløb på denne del af arbejdet, men vi kan sige så meget, at
opbakningen til projektet er betydelig – både lokalt og nationalt.”
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.

