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Indledning
Kort fortalt
Om Hummerdagen 9. juni 2018
Medlemsaktiviteter… skibsvrag - og ekskursion til Korsør
Tilbud om fire nye spændende foredrag 25/2 – 18/3 2019!
Kyndelmisse 1. februar 2019 – og 10 Hummerdage i maj 2019!
Husk kontingentindbetaling og generalforsamling 25. marts 2019

Projektet har det godt…
Af Per Sørensen
Det meste af året er gået. Nu er en
erhvervsdrivende FOND under stiftelse,
kompetente medlemmer til en ny fondsbestyrelse skal findes… og arbejdet kan
påbegyndes. Planen er, at til påske 2019
går projektet i gang på Køge Marina!
Hummerens Venner har arrangeret foredrag om det nyfunde skibsvrag fra 1500tallet og afviklet en ekskursion til kanonbådsbyggeriet i Korsør. En ny foredragsrække er planlagt til februar/marts 2019
tillige med ekskursion til Holbæk med kik
på arbejdet med galeasen Anna Møller.
Og så afholdes OHV-generalforsamling
mandag 26. marts 2019…
Husk at betale (uændret) kontingent for
2019 med 200 kr.
Mere herom senere i nyhedsbrevet…

Vi holder fanen højt! Hummerprojektet nærmer sig en
afgørende vending, når erhvervsfonden etableres og
storbådsbyggeriet begynder til påsken 2019…
Orlogsskibet Hummerens Venner har hejst flaget og
forbereder sig nu på projektstart til HUMMER-dagene
i maj måned 2019; hele 10 dage med aktiviteter!

Kort fortalt – nu sker der noget!…
Som nævnt tidligere undrer mange sig over, at det synes som om, at der ikke rigtigt sker
noget med projekt HUMMEREN. Svaret er imidlertid, at der sker noget! Projektet lever!!
Men igen må siges, at det fortsat overrasker os alle, hvor kompliceret processen er.
NU er en stiftende vedtægt undervejs for den erhvervsdrivende fond, som skal rumme de
mange millioner, der skal genereres til projektet. Og man er på udkig efter kompetente
bestyrelsesmedlemmer til fonden. 300.000 kr. er også påkrævet til dannelse af fonden. Dette
beløb ønskes tilvejebragt fra det lokale erhvervsliv – men det går desværre ikke så let(!).
OHV - Hummerens Venner – har arbejdstøjet på! Ny spændende foredragsrække er bl.a. på
plads og arbejdet med projektstart og bygning af dæksbåden kommer i gang. Et revideret
prospekt om HUMMEREN er ude af trykken. Og Foreningen HUMMEREN er klar til at sende
ansøgninger af sted til de fonde, som skal finansiere hele projektet
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HUMMERDAGEN 9. juni 2018
Det foregik på Køge Marina, hvor vi igen præsenterede projektet samtidig med ”Vild med
Vand”, et sejlerarrangement til promovering af sejlerlivet og lystbådehavnene.
Vi havde lagt os i selen for at fortælle så meget som muligt om projekt HUMMEREN; med et
stort INFO-telt med bl.a. arkæologiske skibsdele fra 1600-tallet, en halvmodel af HUMMEREN,
skibets originale byggetegning samt byggekontrakten. Og der blev tilbudt skattejagt for børn.

Til Hummerdagen blev udarbejdet nyt grafisk info-materiale i form af Roll-Ups, plancher og
små brochurer. Der fremvistes enkelte praktiske håndværkeraktiviteter som rebslageri og
plantefarveri. Og der forsøgtes ihærdigt på at indtegne nye medlemmer til foreningen!
Storbåden – fra WASA – bygges først!
Som bekendt er det besluttet, at begynde med bygningen af en såkaldt ’storbåd’, for at
komme i gang. Det blev også formidlet på Hummerdagen 2018, hvilket bliver det konkrete
gennemgående tema for næste års Hummerdage i maj måned 2019 - når storbåden bygges!
Byggeprisen vil blive ca. 3 mio. kroner. Idéen hentes med hjælp fra Wasamuseet i Stockholm!

Storbåden tænkes bygget ’under tag’ i en midlertidig tømmerkonstruktion. Hele arbejdet skal
forestås af ledende skibstømrer Thomas Finderup.
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Medlemsaktiviteter
OHV arrangerede foredragsaften i Gule Hal 22. oktober om fundet af skibsvraget på Søndre
Havn af et 1500-tals velbevaret skib. Det var arkæolog Annemette Kjærgaard fra Museum
Sydøstdanmark, der fortalte og viste billeder. Salen var fuld og knap 70 personer hørte på!
Ekskursion til kanonbådsbyggeriet i Korsør
Et andet arrangement afholdtes med en medlemstur til kanonbådsbyggeriet i Korsør den 3.
november. Deltagerantallet på 10 var ikke imponerende, men det blev en stor oplevelse for de
deltagende. Bestyrelsesmedlem Jesper Hansen, OHV, skriver bl.a. om ekskursionen:
”3. nov. drog OHV til Korsør
på besøg hos Korsør Produktionshøjskole. Formålet var
at se kanonjollebyggeriet!
- Turen startede fra Gule Hal
lørdag morgen i højt solskin
for 10 glade, forventningsfulde venner af Hummeren.
Vi havde en aftale kl.10
på ”Værftet” i Korsør, hvor
vi skulle mødes med Kristian
Jakobsen, som har arbejdet
som bådebygger på bl.a.
Kongeskibet, og nu er ansat
som lærer på Værftet.
Værftet virker som en selvstændig virksomhed under
Korsør Produktionshøjskole.

De forventningsfulde deltagere med bl.a. Kai Funch, KMM og Kim og Jesper, OHV

Arbejdsstyrken består af to lærere, som begge er bådebyggeruddannet, 7-8 produktionsskoleelever samt et par bådebyggerlærlinge, som afslutter med en helt traditionel svendeprøve.
Måske et koncept man kunne overveje at benytte i Hummerprojektet!
- Besigtigelsen af Kanonjollen, som jo var hovedformålet med turen, overgik alle forventninger. Det viste sig, at Kristian var en rigtig god formidler, der brændte for sit erhverv og for
stedet som sådan. Vi ønsker for øvrigt at flere skal få glæde af at høre denne ildsjæl fortælle,
hvorfor vi vil prøve på, at få Kristian Jakobsen til at holde foredrag for OHV i løbet af foråret;
om bygning af kanonjollen og fortælle om kanonbådskrigen mod Englænderne i Storebælt.
Englænderne havde 1807 stjålet det meste af vores flåde, hvilket startede ”kanonbådskrigen”!
- Efter små to timer blev vi desværre nødt til at takke af på Værftet, vi skulle jo også ha'
et ”stykke mad”. Jeg havde booket bord og bestilt mad på en af de lokale cafeer, Cafe Lime,
da det gerne skulle passe ind med vores næste aftale på Overfartsmuseet. Her havde vi
lavet en speciel aftale, da museet var lukket for sæsonen. Udstillingen var interessant at se
bl.a. med modeller af de gamle skibe, der har sejlet over bæltet i tidligere tider.
Alt i alt blev det en god dag i Korsør. Vi kunne have ønsket os en større opbakning til
arrangementet, men vi prøver igen en gang i det nye år med en tur til Holbæk. Her kan man
besigtige renoveringen af det gode skib ”ANNA MØLLER” hvor vores bådebygger Thomas
Finderup er ansat. Nærmere dato sendes ud til medlemmerne i det nye år.” (Jesper Hansen)
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Om den kommende foredragsrække feb. og marts 2019
1. foredrag: Mandag den 25. Februar 2019, kl. 19.00-21.00
”Om at sejle videre, trods alt!”
v/Billedkunstner Elizabeth Tyler, der fortæller og viser billeder og video fra sine solosejladser i
Grækenland og de malerier, der kom til under vejs. En spændende fortælling ikke kun om sorg
og glæde, men med selvironi og humor om sine oplevelser. (Hun kan i øvrigt ses på YouTube!)
2. foredrag: Mandag den 4. Marts 2019, kl. 19.00-21.00
”Undersøgelser af danske orlogsskibe ud for Costa Rica”
v/marinarkæolog Andreas Bloch, Vikingeskibsmuseet og journalist Jakob Olling.
Det handler om to vrag fra Danmarks slavefortid; ”Christianus Quintus” og ”Fridericus
Quartus”, der afsejlede fra det nuværende Ghana i 1709 – men aldrig nåede frem til
Vestindien. Besætningerne begik mytteri – og slaverne slap fri!
Og for resten; på et af skibene lærte den senere Tordenskjold sit søhåndværk…
3. foredrag: Mandag den 11. Marts 2019, kl. 19.00-21.00
”Færøsk bådebygning”
v/bådebygger Hanus Jensen, Vikingtech
Hanus Jensen er uddannet bådebygger på Færøerne. Gennem mange år har han bygget de
traditionelle robåde, men også deltaget i rekonstruktion af fortidens skibe. Han fortæller om sit
håndværk og fører os ind i gamle teknikker.
4. foredrag: Mandag den 18. Marts 2019, kl. 19.00-21.00
”Dansk og nederlandsk (hollandsk) maritim kulturudveksling i 1600-1700 tallet ”
v/cand.mag og ph.d.-stipendiat Asger Nørlund Christensen, Syddansk Universitet
Hvorfor hedder det Kattegat og Skagerak, koffardi- og orlogsskib, bramstand, givtov, anduve,
bidevind, bradbænk, waterbord, spygat, bovspryd, hundsvot, mærs, braser og kabys? Det er
fordi danske søfolk og skibsbyggere lærte disse udtryk enten i Nederlandene eller af tilrejsende
nederlandske eksperter. I foredraget omtales nærmere de mennesker, der fungerede som
kulturbærere imellem Danmark-Norge og Nederlandene i 1600- og 1700 tallet. Og vi kommer
nærmere ind på udviklingen af dansk søfart, som var dybt afhængig af kontakten med verdens
dengang største sømagt…
TILMELDING og PRIS
Foredragsrækken tilbydes som en ”pakke” for 195 kr. for medlemmer af venneforeningen.
(55 kr. for enkeltforedrag). For ikke-medlemmer er prisen 300 kr. (enkeltforedrag 85 kr.).
Tilmelding og betaling skal ske via vores hjemmeside www.hummerensvenner.dk
Se i øvrigt mere om foredragstilbuddet på hjemmesiden.
Yderligere oplysninger kan fås hos formanden, Per Sørensen på mobil tlf. 4095 4740 eller
på e-mailadressen: formand@ohvkoege.dk
(Et lille forbehold må tilføjes: På nuværende tidspunkt (før jul) er aftalerne ikke 100% på
plads, så der kan måske indtræffe nogle få ændringer….)
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OHV-Generalforsamling i 2019: Mandag den 25. Marts kl. 19.00 i GULE HAL
Der afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne.
HUSK at betale kontingent (200 kr.) inden fremmøde, og at evt. forslag til behandling på
generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 31.12.2018(!)

Husk også: Kyndelmisse fredag den 1. februar 2019 med Den Vilde Havfrue
Hummerens Venner er igen med på Køge Kommunes ’Kulturnat’ eller kyndelmisseaften, som
afvikles den første fredag aften i februar. - Mange gæster besøgte os i februar 2018 til sang,
musik og bægerklang i Gule Hal. Vi holder til igen i Verandaen til Gule Hal, hvor vi indretter en
”havneknejpe”, som ramme om endnu en festlig aften…
Per Bøgelund-Hansen og Keld Boysen bliver engageret igen til at spille, så det er en lyst.

10 Hummerdage planlægges til afvikling fra 17. til 26. maj 2019!
Over to weekender og mellemliggende ugedage kaster vi os over alle de håndværksmæssige
ingredienser til projekt HUMMEREN. Vi skal lægge kølen til storbåden… og informere aktivt om
projekt HUMMEREN. Det hele vil foregå på Køge Marina, og vi satser på mange besøgende…
Der bliver en masse at se på og opleve for voksne og unge og for børn…

HUMMER ØLLEN har været her igen!
Som mange af jer vil huske kom ’1624 HUMMEREN’ på gaden før jul 2017. Alle øllerne blev
drukket, og overskuddet blev ca. 8.200 kr., som tilfaldt projektet.
Og her i 2018 kom en ny portion til! Nu er 2018’s Hummerøl igen drukket! – Og vi håber, at
Foreningen Hummeren sørger for at bestille en ny omgang Hummerøl til 2019.

Begynd alligevel at glæde jer…
HUMMER-øllen
kommer uden
tvivl igen en
gang i det nye
år!
Det er nemlig
ingen
overdrivelse,
at øllerne i år ret
hurtigt blev….
”revet væk!!”
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Nu er det jul og nytår…
Orlogsskibet Hummerens Venner siger tak for i år. Vi glæder os til 2019, som bliver året, hvor
projekt HUMMEREN går i gang for alvor!
Der venter store udfordringer for en nystiftet Fond til bygning af storbåden og HUMMEREN
ligesom medlemmerne af Venneforeningen får en række arbejdsopgaver med at støtte og
hjælpe til… Alt det kommer der mere om.
Vi håber medlemmerne fortsat er med os. Og tålmodigt vil vente lidt endnu på det store
gennembrud for projektet. Det er planlagt til at ske i 2019 – i det kommende år!

Og til sidst… noget der også er vigtigt…
HUSK VENLIGST AT BETALE KONTINGENT FOR 2019
SENEST 1. FEBRUAR. Beløbet er fortsat 200 kr. (årligt)
Bankkonto: reg. nr. 5479 kontonr. 5928912 - eller MOBILE PAY 52.549
(husk at anføre dit navn! Og evt. også dit medlemsnummer!!)
Kassereren sender dog særlig opkrævning/mail til dig med en påmindelse

HUSK vore hjemmesider – og adresser…

www.hummerensvenner.dk
…her kan du finde information om aktiviteterne, adresser til bestyrelsen, tilmelding o.m.a.
Vi er også på Facebook … Find os på www.facebook.com/ohvkoege
Formanden Per Sørensen, mail: formand@ohvkoege.dk
Ravnsborgvej 20, 2. 11 – 4600 Køge. Mobiltlf.: +45 4095 4740
Kasserer Niels Obsen, mail: kasserer@ohvkoege.dk
Mobiltlf.: +45 2165 4447
Foreningen HUMMEREN finder du på:

www.Hummeren.com

Bare klik ind, når du vil vide mere eller vil i kontakt med os og projektet.

Her til aller sidst
ønsker vi alle vore medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Vi håber på et aktivt gensyn til 2019 og alt godt for vort fælles projekt HUMMEREN!
Bestyrelsen
for Orlogsskibet HUMMERENs Venner
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