Der mangler
et 1600-tals skib
i Danmark
Vi vil bygge Hummeren i Køge

”Den danske flåde er mægtig, skibene ligner store
flydende kasteller og masterne er over 60 meter høje”.
En fransk ambassadør som besøger København under Kalmarkrigen
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Et skib fra 1600-tallet i Køge Havn.
Fotomontage: Keld Boysen.

Christian 4’s
orlogsskib
bygges i Køge
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HUMMEREN

Visionen
Vi ønsker at skabe et maritimt og kulturhistorisk projekt
i Køge. På et historisk skibsværft vil vi bygge orlogsskibet
HUMMEREN i fuld størrelse. Byggeprojektet, der i sig selv
er en attraktion, løber over en periode på 10 år. Herefter
skal skibet ud og sejle og være en ambassadør for byen og
for Danmark.
Vi vil genskabe HUMMEREN, som var et af Christian 4’s
orlogsskibe, søsat i 1624. Det var et velsejlende fartøj, ca.
35 meter langt, armeret med 22 kanoner. Valget af HUMMEREN som objekt for en rekonstruktion skyldes flere
forhold.
For det første findes der et rigt historisk og arkæologisk
kildemateriale, som danner grundlag for et seriøst og
rekonstruktionsprojekt. Et andet forhold, som taler for at
vælge HUMMEREN, er skibets relativ beskedne størrelse,
som medfører, at HUMMEREN vil kunne drives for en
overkommelig økonomi.
Vi ser, at Køge er strategisk rigtigt geografisk placeret, både
med hensyn til trafik, industri og kultur. Byen har været i
en fremadrettet positiv udvikling og har gennemført store
projekter. Køge besidder også de nødvendige rammer for at
opfylde de krav, som stilles af oplevelsesturismen. Men der
savnes et ambitiøst kulturprojekt. HUMMEREN vil derfor
være en unik attraktion, et ”Katedralprojekt” for Køge,
hvor oplevelsesturisme, maritim kultur og håndværk mødes i en dynamisk symbiose. HUMMEREN vil bidrage til en
styrkelse af Køges rige maritime kultur og befæste havnens
position og udvikling.
Vi mener at HUMMEREN vil udgøre den perfekte formidlingsplatform til at fortælle danmarkshistorie og vores
maritime fortid. Skibet er fra samme tid hvor Køges rådhus

og mange af byens velbevarede bindingsværkshuse blev
bygget. I 1600-tallet blomstrede byens maritime handel,
takket være skibe som HUMMEREN, der beskyttede de
danske farvande.
Vi forestiller os HUMMEREN som en levende repræsentant for Danmarks storhedstid i renæssancen. Det vil blive
omdrejningspunktet for mangfoldige aktiviteter, som organiseres omkring et arbejdende aktivitetscenter og historisk
skibsværft.
Vi vil gøre HUMMEREN til et center for bevarelse og udfoldelse af ældre håndværk, et ”Noahs Ark for truet håndværk”. Her vil fagfolk kunne indhente råd og vejledning. Vi
vil satse på kursusaktiviteter og på uddannelse. Vi vil skabe
rammerne for at bevare og videreføre den nødvendige
historiske håndværksekspertise til gavn for den fremtidige
vedligeholdelse og renovering af Danmarks fysiske kulturarv, såvel den maritime som den landfaste.
I udlandet er der gennem de seneste årtier blevet bygget
rekonstruktioner af fortidens store skibe. Mange af disse
projekter anvender egetræ, indkøbt i Danmark. Her blev de
såkaldte flådeege plantet efter englændernes ran af orlogsflåden i 1807. Man tænkte, at disse træer skulle anvendes
200 år senere, til at genopbygge den mistede orlogsflåde.
Nu er disse træer færdigvoksede og klar til brug, mange
findes på godser og herregårde i Køges opland.
At man i Danmark selv skulle anvende disse historiske træer til deres oprindelige formål: at bygge et historisk korrekt
orlogsskib, burde være en selvfølge!
Bestyrelsen for HUMMEREN

”HUMMERVÆRFTET er stedet hvor det maritime
liv udfoldes, her opleves både nutiden og fortiden.
HUMMEREN er en platform for mangfoldige aktiviteter,
mennesker mødes og ting sker.”
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I 1620’erne og 1630’erne besad Danmark den største
krigsflåde i Europa. Christian 4’s skibe - heriblandt
HUMMEREN - besejlede det enorme danske søterritorum,
som i renæssancen strakte sig langt ind i Østersøen til
Gotland, Øsel og i Nordatlanten forbi Nordkap helt
til Island og Grønland.
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HUMMEREN er levende historiefortælling i Køge
Byggeriet af Christian den Fjerdes orlogsskib, Hummeren,
er et projekt, der har det hele. Respekt for stolte håndværkstraditioner, store ambitioner, en fantastisk fortælling om
dengang, Danmark begyndte at vende sig ud mod verden
– og den lille smule galskab, der skal til for at kaste sig over
et projekt af den kaliber.
Hummeren bliver genskabt i Køge efter de originale tegninger, og kommer til at sejle, som man gjorde på Christian
den fjerdes tid. Det betyder, at vi her i Køge kan byde folk
ombord på et helt nyt, og dog 400 år gammelt skib. Det er
fantastisk. Og det er om noget et projekt, vi kan samles om
at følge på tværs af aldre, byer og lande. Hummeren bliver
simpelthen levende historiefortælling, som man kan røre
ved, deltage i og sejle ud på.
Med Køge Bugts historie og vores lange maritime fortælling,
har vi her i Køge de perfekte rammer for byggeriet. Det er
et projekt, hvor hele processen bliver en del af oplevelsen.
Lige fra opførelsen af værftet på Marinaen, hvor skibet skal

bygges, til skibet bliver søsat. Det samarbejde, der kommer
i stand mellem historikere og håndværkere, der nu skal
bygge, som de gjorde i gamle dage, taler lige ind i traditionen
for godt, dansk håndværk. Det er spændende, og jeg tror
også, at det taler til vores følelse af ydmyghed, når vi kan se,
hvordan de kunne bygge dengang, uden brug af nutidens
digitale hjælpemidler og maskiner.
Jeg er stolt over, at Køge har stærke kræfter, der kan kaste
sig over et så ambitiøst projekt. Og jeg glæder mig over, at
vi med Hummeren får fortalt en vigtig del af Køges historie.
Hummeren er et projekt, vi kan samles om på tværs af
generationer. Alle, fra det yngste familiemedlem til det
ældste, vil synes, det er spændende at følge med i. Det
bidrager til den fælles historiefortælling, og det skaber
medejerskab og viden på tværs af generationer.

Marie Stærke,
borgmester i Køge Kommune
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Vi vil bygge et smukt skib i Danmark
Vi danskere er heldigt stillede med goder og tilgang til
kulturarven. Overalt i både store og små byer er der lokale
museer med dygtige, engagerede medarbejdere, som til
enhver tid er klar til at stille deres indsigt til rådighed for
os og udstille deres store viden om Danmarks fortid fra
stenalder til computeralder.
Ligeledes er landet godt forsynet med maritime museer,
langt flere end andre lande der forvalter den maritime
kulturarv. Fra Fanø over Åbenrå til Skagen, videre til
Tåsinge, Helsingør, Dragør,Thyborøn,Christianshavn og
til Ebeltoft.
Ja, overalt, kan man få indblik i hvordan vi som vandland,søfartsnation har besejlet vores enorme kyststrækninger og
ligeledes opleve hvordan den danske flåde på trods af landets
lidenhed har formået at holde landet fri for sørøvere
og invasionsflåder. At Danmark overhovedet ligger her
endnu kan vi takke vores sømandskab og geopolitiske
beliggenhed for.

Landet har i tusind år levet af handel der gik over havet,
og med skibene fulgte kulturerne og viden om den verden
som vi besejlede, eller fik besøg af.
Danmark har i de sidste 40 år oplevet at den maritime
kulturarv er vedligeholdt på bedste vis af Træskibssammenslutningen, også kaldet TS, som hver år viser deres smukke
skibe frem til stævner og i de danske havne for folk i alle
aldre og til alles glæde.
Men der mangler noget. Vi har stor viden om vikingerne
og i Roskilde vokser landets viden om denne periode fra
år til år. Og ikke nok med at man formidler viden, man gør
det også praktisk ved at bruge de både man bygger, og går
sågar på langfart med dem til Tyskland, Norge, Skotland og
Irland.
I Ebeltoft ligger Fregatten JYLLAND og kan fortælle om en
tid hvor damp og sejl så småt begyndte at samarbejde. Men
da Danmark virkelig havde sin store sejlskibeflåde både den
militære og den civile fra Christian 4’s dage, og til tabet af
flåden i 1807 mangler vi skibe at vise frem og gøre erfaringer
med. Og noget af det som søfartshistorikerne siger vi
mangler, er simpel viden om, hvordan de sejlede skibene
og om, hvordan kommandoerne fungerede. Mange har
spekuleret på, når man ser et sønderskudt skib, hvordan
officerer og mandskab på ufattelig vis alligevel lykkedes
at få sat bare et enkelt sejl, så de igen kunne navigere. En
fransk ambassadør der besøger København under Kalmarkrigen siger om vores flåde, at den er mægtig, at skibene
ligner store kasteller og at masterne er over 60 meter høje.
Men der er et gevaldigt hul på 200 år. Hollænderne, de
flyvende, som beherskede verdenshavne i 1600-tallet har
for længst bygget deres BATAVIA og svenskerne sendte for
nogle år siden deres Kinafarer GÖTEBORG den lange vej
til Kinakysten. Så derfor skal vi have et ualmindeligt smukt
skib, HUMMEREN, et af Christian 4. smukke orlogsskibe
og Køge har stillet sig i spidsen for projektet..
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Troels Kløvedal
Søfarer og forfatter

Vi satser på et nyt dansk
katedralprojekt
Flemming Rieck
Forhenværende direktør for Køge Museum
Formand i HUMMEREN’s bestyrelse

Set i lyset af den rige søfartshistorie omkring Køge by og
Bøge Bugt er det helt naturligt, at der i Køge tages initiativ
til at bygge en fuldskalakopi af et renæssancefartøj – nemlig
Hummeren. Projektet er stort og dyrt, men der er ingen
tvivl om, at det vil øge opmærksomheden omkring Køge
by og den dertil hørende maritime historie.
Det er intentionen at skabe et maritimt forum, hvor kulturhistorisk kreativitet, aktivitet og socialt liv kan virke i symbiotisk sameksistens. Det historiske værft, som indrettes på
byggepladsen vil på én gang rumme enestående kulturkvalitet, læring og en mangfoldighed af oplevelser. Det vil
være et sted, som både giver plads til fordybelse og aktiv
udfoldelse, som kan skabe bindeled ved fælles aktiviteter
imellem generationerne og imellem by og havn, samtidig
med at formidlingen af landets maritime kulturhistorie
styrkes. Formidlingsdelen tænkes udviklet i tæt samarbejde
med Museum Sydøstdanmark.
Køge By – med ansigt mod havet
Køge er en usædvanligt velbevaret by. Byen er grundlagt
der, hvor åens brede udløb gav skibe mulighed for at gøre
anløb under beskyttede forhold. Naturhavnen i Køge Å’s
munding – den eneste landingsplads mellem København,
Sjællands Sydkyst og øerne i Smålandsfarvandet – var den
afgørende faktor for, at der blev anlagt en ny by i bugtens
runding. Farvandene ud for Køge, havnen, søfarten og søkrigene rummer en rig kulturhistorie med et langt perspektiv, som fortjener at blive præsenteret for byens borgere og
nysgerrige besøgende fra ind- og udland.
På trods af bykernens gamle og hyggelige præg er Køge en
aktiv by med store igangværende udviklingsprojekter. Her
er det af største betydning, at ”vogterne” af byens historie
er med i front. Byens gademønstre og landets største

provinstorv sætter billeder på historien og bidrager til at
placere kulturhistoriske aspekter i samfundets vedvarende
udvikling og forandring.
Den maritime historie
– forskning og turisme hånd i hånd
Byggeriet af en tro kopi af et 1600tal skib er et ambitiøst
projekt. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet målfaste
hovedtegninger af ”Hummeren”, der er taget positiv
kontakt med Søfartsstyrelsen om brugen af fartøjet, når det
ad åre er færdigbygget, der er foretaget stabilitetsberegninger på skrog og rigning, der er dialog med Skibsbevaringsfonden og at få udarbejdet bevaringserklæring på fartøjet
osv. Samtidig er en erhvervsdrivende fond under dannelse,
således at der sikres en kompetent styring af det store
projekt.
Dette prospekt rummer en grundig beskrivelse af
”Hummeren” – byggeri, udseende, sejlegenskaber og
skibets aktiviteter på Christian IV’s tid. Vi ønsker at skabe
et maritimt aktivitetsområde, hvor skibsbyggere, rebslagere, sejlmagere, billedskærere, smede og andre dygtige
håndværkere kan arbejde hånd i hånd. Der skal formidles
søfartshistorie på en levende måde i dertil egnede rammer,
og der skal være plads til byens meget aktive gruppe af
skibsmodelbyggere.
Byggeriet af HUMMEREN rummer mulighed for indsigt i
1600tallets skibsbyggeri til gavn for forskere, samtidig med
at skibsværftet vil være en magnet for turister til gavn for
Køge og resten af Øresundsregionen. Der er mange gode
grunde til at bakke op om projektet.
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Projektet
En lødig rekonstruktion
Det er målsætningen at HUMMEREN bliver et fuldt ud
lødigt og funktionsdygtigt fartøj, som vil bidrage til
formidlingen af kongeriget Danmark/Norges storhedstid i
1600-tallet. De historiske kilder og den veldokumenterede
arkæologiske forskning omkring 1500- og 1600-tallets
skibsbygning inddrages i rekonstruktionsarbejdet.
HUMMEREN vil som udgangspunkt anvendes til at fortælle
”den gode historie” og fungere som platform for mange
forskelligartede aktiviteter. Dette store skibsbygningsprojekt har vigtige aspekter, set ud fra formidlingsmæssige,
forskningsmæssige og kulturmæssige vinkler.
Formidling, undervisning og arbejdspladser
Formidlingsmæssigt vil byggeriet af et renæssanceskib på
et arbejdende historisk skibsværft levendegøre et glemt
aspekt af Danmarks storhedstid. Undervejs i byggeriet af
skibet vil en levende formidling synliggøre arbejdsprocesserne og håndværkernes kunnen. I korte workshops
og længere undervisningsforløb vil de besøgende få
mulighed for at afprøve og lære de historiske håndværk.
Fortællinger og aktiviteter vil bidrage til at perspektivere
Renæssancen, en tidsperiode, som har været betydningsfuld for udviklingen af nutidens Danmark. Værftet, byggepladsen og det tilknyttede aktivitetscenter vil også skabe
nye arbejdspladser.
Forskning
Forskningsmæssigt ville det, i internationalt perspektiv,
være første gang, at der bygges en rekonstruktion af et
1600-tals skib efter en original konstruktionstegning. Under
processen med at bygge HUMMEREN, er det hensigten, at
der løbende publiceres nyhedsbreve, arbejdsrapporter og
informationsmateriale, om projektets resultater.

Foredrag, konferencer og symposier vil blive afviklet omkring temaer relaterende til søfart, skibsbygning, samhandel, våbenudvikling, m.m.
Bevaring af ældre håndværk
Derudover vil der blive arbejdet på at udbrede udøvelsen
af traditionelt håndværk, som er i fare for at forsvinde.
Kendskabet til arbejdsprocesser og materialer bevares som
en vidensbank, hvor alle vil kunne komme og indhente råd,
vejledning og specialiseret viden. Der arrangeres HUMMER-dage, en årlig festival, hvor håndværker samles for
at demonstrere deres færdigheder, tilegne sig ny viden, og
indgå i et stærkt fagligt netværk.
Kultur og oplevelse
Kulturmæssigt vil HUMMEREN være en hel særlig attraktion, både i byggefasen, og når skibet engang bliver søsat og
sat i drift. Skibet vil danne ramme for mange forskelligartede
aktiviteter, hvor Køgensere og omegnens borgere vil være
de bærende kræfter. HUMMEREN bliver en enestående
platform for at skabe et fællesskab omkring et storstilet
projekt, som samler folk. Såvel private, som foreninger kan
tage udgangspunkt i skibet og gennem aktiviteter bidrage
til en levende historieformidling for alle, landkrabber som
søulke …
Storbåden fra Vasa
I den tid der skal bruges på fundraising til ”Hummeren”
ønskes det at fastholde projektets momentum ved at bygge
et væsentligt mindre fartøj fra 1600tallet – nemlig Vasa’s
storbåd. En storbåd har ligget på skibets dæk og har kunnet
sættes i vandet, når der var brug for at komme til et andet
skib i flåden eller i land.
Den færdige storbåd skal på alle måde være så tæt på
originalen som muligt. Da hele den originale båd med sejl
og årer er bevaret, giver det os en unik mulighed for at
skabe en båd, som den så ud i 1627.
Samtidig vil det give viden om, hvordan bådebyggerne arbejdede i 1600-tallet. Hvilke værktøjer brugte de, og hvilke
arbejdsmetoder anvendte de? Den færdige båd skal fremstå
med samme overfladefinish som originalen.
Rekonstruktionen af fartøjet skal ske gennem nøje studier
af den originale båd fra Vasa, som blev udgravet sammen
med selve Vasa, og som i helhed er udstillet på museet i
Stockholm. Der er indgået en samarbejdsaftale om
projektet med Vasamuseet.
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HUMMEREN skal være et folkeligt
kvalitetsprojekt, hvor alle kan deltage.
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Rekonstruktion af orlogsskibet
FIDES efter målene angivet
i den oprindelige kontrakt.
Skibet havde samme størrelse som
HUMMEREN, og blev bygget af
skibsbygmesteren Peter Michelson
i Itzehoe og leveredes i 1615.
Tegning: N.M. Probst.

Orlogsskibet HUMMEREN
HUMMEREN blev bestilt af Christian 4 i 1623, og det færdige skib skulle leveres St. Laurentius dag (10. august) 1624.
HUMMEREN blev bygget på Bremerholm i København af
David Balfour, Christian 4’s skotske skibsbygmester. På
grund af dets lave dybgang blev skibet anvendt som vagtskib på floderne Weser og Elben.
Det deltog også i operationer i Østersøen, Nordsøen og
Atlanten. HUMMEREN endte på kysten i Torekov ved Hallands Väderø, hvor dets norske kaptajn Oluf Glad grundsatte skibet i december måned 1637.
Det blev efterfølgende ophugget, derfor findes der intet
bevaret af det oprindelige fartøj.
Der blev i alt bygget ni skibe efter HUMMER-tegningen.
Alle var velsejlende fartøjer, hvoraf flere deltog i de større
søslag, som Christian 4 udkæmpede.
At der blev bygget så mange skibe efter samme tegning kan
kun bestyrke antagelsen, at HUMMEREN var et godt skib.
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Kontrakten
Den oprindelige kontrakt for HUMMEREN er bevaret.
Den angiver længden på kølen, skibets bredde, dybde,
afstanden mellem dækkene. Den fortæller også om dimensionerne på tømmeret, og beskriver, hvordan skibet skal
indrettes.
Kontrakten suppleres af en original tegning, som visualiserer skrogets hovedform. Den originale tegning for skibet
HUMMEREN findes bevaret på Rigsarkivet og er en af verdens ældste skibsbygningstegninger. Den viser, at skibsbyggeriet i Danmark på denne tid var foran resten af Europas
flåder. Der er næsten tal om ”renæssance High-tech”.
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Kopi af den oprindelige
kontrakt for skibet HUMMEREN.
Rigsarkivet

Konstruktionstegningen
Som noget helt unikt for sin tid blev skibet HUMMEREN
tegnet, før det blev bygget. Dengang byggede man de store
skibe, selv VASA, ”på klamp”, dvs. efter tommelfingerregler
og overleveret erfaring, tegninger fandtes ikke. David Balfour, byggemesteren for HUMMEREN, var en af de få, der
mestrede kunsten at tegne et skibsskrog, før det opførtes.

Tegning af orlogsskibet HUMMEREN, fremstillet af den skotske
skibsbygmester David Balfour. Søetatens Kort
og Tegningssamling, Des. E.9, Rigsarkivet.
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Fra tegning til skrogform
Skrogformen for HUMMEREN kan rekonstrueres ved at
omsætte tegningen til en model, som visualiserer de tre
hovedlinjer fra tegningen. Modellen viser også placeringen
af mulige konstruktionsspanter. Modellen af HUMMEREN
kan bekræfte, at den originale tegning er en konstruktionstegning, som har været anvendt til praktisk skibsbyggeri.

Linjerne, som i plan, snit og opstalt markerer flakket (I), største
bredde (II) og kobrygge (III) er fremhævet. Tegning: Keld Boysen.
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Halvmodel af HUMMEREN, i samme skala som den originale tegning. Modellen er et arbejdsredskab for at efterprøve, om tegningen har været anvendt til
skibsbygning. Halvmodellen skal derefter anvendes til at fremstille et komplet sæt tegninger, som kan anvendes til at bygge en rekonstruktion af HUMMEREN.
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Den praktiske viden - marinarkæologien
DAVID BALFOUR’s Skibsværft
I 1624, da han byggede HUMMEREN, købte David Balfour
en grund i Strandgade på det nyopførte Christianshavn,
hvor han anlagde et privat skibsværft. Grunden, hvorpå
værftet lå, blev udgravet af Nationalmuseet i 1996 og 1997.
Her fandtes resterne efter flere skibsvrag, men intet af Balfours bedding. Derimod blev der udgravet en bradebænk,
som er et anlæg til at kølhale store skibe (vælte dem over på
siden) for at kunne vedligeholde bunden. Bradebænken var
bygget over skrogene fra to ophuggede skibe

(betegnet B&W 1 og B&W 2), som var blevet sænket på
stedet omkring 1624. Ud over disse to skibsskrog blev der i
alt fundet resterne af fire andre skibe, som kunne dateres til
tiden, hvor Christian 4 regerede.
De udgravede skibsvrag dannede grundmaterialet til et
grundigt videnskabeligt studie af skibsbygningsmetoder i
1600-tallet, som frembragte ny praktisk viden. Resultaterne blev udgivet i 2006. Den originale tegning og kontrakt til
HUMMEREN kan således suppleres med praktisk viden om,
hvordan man byggede skibe i 1600-tallet.

Tværsnit gennem skibene B&W1 og B&W2, sænket i havnen i 1624. Tegning: Christian Lemée.
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”Udi Havnen for Kjøbenhavn bleve sjunkede adskillige
store Skibe og tvende Bolværk derpå bygte. Iblandt de Skibe,
som bleve sjunkede, var der tvende, som gjorde den første
Rejse til Ostindien.” Christian 4’s skrivekalender, februar 1624

Udgravningsplan over B&W-grunden, Christianshavn.
Tegning: Christian Lemée.

På bordplankerne af næsten alle B&W
skibene, fandt arkæologerne små
træsøm, såkaldte spigerpinde (4).
Disse er spor efter en byggeproces, hvor
plankerne fastholdes under byggeriet af
skibets bund med midlertidige klamper
(1). Når de store spanter skal indsættes
i skroget fjernes klamperne. Men sømmene, som har holdt klamperne på plads
efterlader huller i plankerne (2). Derfor
proppes disse huller med spigerpinde
for at forhindre utætheder (3). Tegning:
Christian Lemée.
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B&W2 – en dansk ostindiefarer

B&W2 under udgravningerne i 1996. Et udsnit af skibets skrog
blev udtaget til nærmere studier. Udsnittet blev konserveret og
er udstillet på M/S Søfart i Helsingør. I baggrunden B&W1 og
resterne af et bolværk fra 1600-tallet. Foto: Christian Lemée.

Model af et udsnit af B&W2, bygget på grundlag af optagne og
dokumenterede planker. Undersøgelsen viser, at skibets bund var
bygget ved hjælp af midlertidige klamper, som har holdt plankerne
sammen. Model & foto: Christian Lemée.
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B&W2 under udgravningerne i 1996. Skibet er blevet afdækket og
arkæologerne er i færd med opmålingen og registreringen. B&W
2 udgør det andet skib, som er blevet sænket med vilje på stedet
af David Balfour. B&W 2 er et af de tre skibe, der vendte hjem fra
den første danske ekspedition til Ostindien, hvor handelskolonien
Tranquebar i Indien blevet anlagt i 1620. B&W 2 var blevet bygget
i Holland omkring 1606. Foto: Werner Karrasch.

B&W1 – en Hollandsk verlanger
B&W1 under udgravningen i 1996. Skibets forstævn er klemt
mellem to pæle, som har medvirket til at holde det i position da
det blev sænket med vilje, efter at være blevet ophugget. I højre
side af billedet anes den række pæle, som har udgjort kajkanten
i 1600-tallet, i baggrunden husene i Strandgade. B&W1 blev
bygget omkrig 1585 i Nederlandene. Det oprindelige skib var 19
m langt og 6 m bredt. Omkring 1608 blev det ombygget. Skroget
blev savet midt igennem, og de to halvdele blev trukket 7 m fra
hinanden og fæstnet til en ny køl. Derefter blev det gennemsavede
skrog beklædt med et lag bordplanker fra for til agter. Skibet var
nu blevet 26 m langt og 6 m bredt. Foto: Werner Karrasch.

B&W1 under den arkæologiske udgravning.
Alle delene blev nænsomt adskilt og registreret.
Foto: Christian Lemée.
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Hummeren på Køge Havn
Et historisk skibsværft

Det fremtidige værft, hvor HUMMEREN bygges, skal placeres
i tilknytning til Køge Marina. Stedet skal være tilgængeligt og
besidde kvaliteter, som gør området attraktivt. Værftet skal etableres og virke for en periode på mindst 10 år, hvorefter områdets
brug skal drøftes.

Det fremtidige værft i Køge, hvor HUMMEREN bygges.
Illustration af Christian Lemée.
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Ved at placere renæssanceværftet ved vandet, vil der kunne
udbydes aktiviteter, som indeholder sejlads på Køge Bugt ombord
på HUMMEREN, her tænkes på sejlende udflugter på Køge Bugt,
eller længere togter. Havnen vil kunne anvendes som hjemhavn
for byens og omegnens veteranskibe og gæstesejlere fra indog udlandet.

Placering ved Køge Marina

HUMMER-værftet kan anlægges på det nyopfyldte
areal ved Køge Jorddepot, placeret umiddelbart syd for
Køge Marina. Her er der gennem de sidste år indvundet
150.000 m2, som er udlagt til rekreative og kulturelle
formål. Der er blevet skabt to nye havnebassiner af
ca. 24.000 m2 hver. Det ene bassin kan indrettes som
havn for HUMMEREN og andre træskibe.

Et maritimt forum

På sigt kan der her opbygges et Maritimt Forum, bestående
af byens forskellige maritime aktører. HUMMEREN vil
indgå i et samarbejde med Køge Museum, især med formidlingen af søfart og slagene i Køge Bugt (1677 og 1710)
og med Køge Maritime Modelbyggerlaug, som bygger
skalamodeller af 1600- og 1700-tals orlogsskibe.

Luftfoto af Køge Marina.
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Projektets nyttegevinster og potentiale
Projekt-HUMMEREN rummer, udover det maritimhistoriske
aspekt, flere sideaspekter som alle bidrager til at løfte Byens og
lokalområdets værdi. Herunder listes de væsentligste:

Den indirekte effekt vil ske ude i værftets periferi og randområde. Renæssanceværftet vil skabe ringvirkninger for den lokale
turisme, for handelen i Køge by og andre (hotel, restauration,
transport, osv.).

Skabelse af en unik turistattraktion
HUMMEREN har potentialet for at tiltrække mange besøgende til
Køge og medvirke til at sætte byen på verdenskortet.

Samarbejde med videninstitutioner og internationale partner
Den videnskabelige baggrund er til stede. Der er i de seneste
års forsknings inden for marinearkæologien og historien blevet
frembragt nye praktiske viden, som kan omsættes i andet end
bøger: et skib kan bygges. Flere kulturhistoriske institutioner,
såvel indlands som udenlands, interesseret i et samarbejde og har
allerede givet tilsagn om at støtte op om projekt-HUMMEREN.

Sociokulturel gevinst
Køges maritime historie bliver fremhævet og perspektiveret.
Der skabes en aktivitet, som byens borger kan føle sig forbundne
med. HUMMEREN kan blive en faktor, der styrker byen image og
borgernes identitetsfølelse. Folk vil med stolthed kunne sige: ”jeg
er fra Køge”.
Involvering af frivillige
HUMMEREN kan motivere mange frivillige til at have et meningsfyldt fritidsliv, som skaber stolthed og er identitetsforstærkende.
Byens pensionerede skibsbyggere, riggere, smede og andre
håndværkere vil kunne inddrages i projektet og bidrage med væsentlig viden og erfaring. Flere af borgerne tænkes at ville deltage
frivilligt i renæssanceværftets mangfoldige aktiviteter.
Beskæftigelse og undervisning
HUMMEREN har potentialet for at skabe beskæftigelse i kommunen og vækst for lokalsamfundet, både direkte, men også indirekte. Det antages at der vil blive skabt et antal stillinger.
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HUMMEREN som identitetsskabende ambassadør
HUMMEREN vil besejle de fleste danske havnebyer. Gæster kan
komme ombord og se, hvordan søfolk levede på flådens skibe i
1600-tallet, opleve hvordan artilleriet blev affyret og se kaptajnens og kongens egne kahytter. På dækket serveres der den
samme mad som 1600-tallets mennesker spiste. Skoleklasser,
foreninger og andre er ivrige besøgende, og alle tager en uforglemmelig oplevelse med hjem. HUMMERENs første udenlandsrejse bringer det til de gamle danske områder i Norge og Sverige,
hvor det gæster de historiske havne.
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Fotos: Palle Smedegaard

Tidsplan for projektet

2012-2018
Indledende undersøgelse og etablering
af projekt HUMMEREN
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2019

2021

Byggeri af storbåden

HUMMEREN bordes op

2020
Byggeriet af HUMMEREN
begynder

2025

2027

HUMMEREN søsættes

HUMMEREN er rigget og prøvesejles

2022-2024

2026

HUMMEREN tager form

HUMMEREN rigges op
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Organisation

Troels Kløvedal
Eventyrer & forfatter

Præsidium for HUMMEREN

Gert Normann Andersen
Director JD-Contractors

Marie Stærke
Borgmester, Køge Kommune

Projekt-HUMMEREN blev initieret af Køge Museum i 2012.
Efter en museumsfusion af Køge Museum, Næstved Museum og Borgcenter i Vordingborg til Museum Sydøstdanmark i 2013, blev HUMMEREN organiseret som en
selvstændig forening med et præsidum og en bestyrelse.
Foreningen HUMMEREN skal fremover administrere og
styre byggeriet af skibet. Præsidiet skal bistå bestyrelsen
med hjælp til fondssøgning.
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Morten Hahn Pedersen
Fhv. museumsdirektør
Fiskeri- og Søfartsmuseeet

Bestyrelsen for HUMMEREN

Flemming Rieck
Fhv. direktør Køge Museum, formand

Per Sørensen
Formand for støtteforeningen
Orlogsskibet HUMMERENs Venner, kasserer

Lars Nielsen
Fhv. turistchef, næstformand og sekretær

Ingolf Stenstrup Larsen
Head of Corporate Support, Nordea

David Gregory
Forskningsprofessor, Nationalmuseet
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Erik Swiatek
Køge Byråd

Susanne Graffmann
Forum Advokater, Roskilde

Mogens Pejtersen
Fhv. direktør, Køge Kommune

Støtteforening & frivillige
Foreningen HUMMEREN har i 2014 dannet en støtteforening: Foreningen Orlogsskibet HUMMERENs Venner, som
tæller hen ved 100 medlemmer ved udgangen af 2014. Her
kan alle interesserede melde sig ind og virke til den praktiske realisering af projektet, organisere events og aktiviteter,
som er med til at udbrede kendskabet til projektet.
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Støtteforeningen har på sigt til opgave at koordinerer
frivillige medhjælperes indsats, for eksempel i forhold til
rundvisninger, som arbejdsfolk på værftet, ved billetsalg og
formidlingsopgaver.
Projektet er tænkt som et folkeligt projekt, og det er vigtigt
at inddrage de frivillige i konkrete aktiviteter og meningsfulde opgaver. Det både skaber ejerskab i forhold til
projektet og tilføre det værdi i og med de frivilliges indsats
medvirker til at begrænse projektets udgifter.

Partnere & støtter
Videnskabelig kontakter og støtte
Eric Rieth, CNRS (centre national de la recherche scientifique),
Musée de la Marine, Paris, France.
Stor viden om skibsbyggeriet 1200- til 1800-tallet.
Ab Hoving: Rijksmuseum, Scheepsvartsmuseum, Amsterdam,
Nederlandene
Viden og erfaring med 1600-tals skibsbygning) – leder og rådgiver på flere af skibsbygningsprojekter i Holland.
Fred Hocker, forskningschef ved Vasamuseet, Stocholm.
Jerzy Litwin, direktør for søfartsmuseet i Gdansk, Polen.
Erfaring med udgravning af 1600-tals skibsvrag i Polsk område
– historisk kendskab til 1600-tallets skibsbyggeri,
mulig samarbejdspartner i sociokulturelt projekt.

Skibsbyggere, håndværkere og øvrige
samarbejdspartnere

Richard Barker, Water engineer, former researcher at the Mary
Rose trust.
Verdens mest kvalificeret i 1500- og 1600-tallets skibsbyggeri
ud fra videnskabelige metoder.
Horst Nowaci, Naval Architect – Max Plank Institut für Wissenschaftgeschichte, Berlin. Specialist i skibsbyggeri.
L’Hermione, VicePresident Bruno Gravellier,
Association Hermione-La Fayette
Batavia, Anton van der Heuvel, Hoofd Bouw (Manager, head of
Maintance and warf)
Duyfken/Endeavour, John Longley, AM CITWA, Chairman
Duyfken 1606 – Replica Foundation,
West-Australien (Freemantle)

Køge Kommune
Nationalmuseet

Thomas Finderup, bådebygger: kommende ”skibsbygmester

Vikingeskibsmuseet

på HUMMEREN.

Fiskerimuseet i Esbjerg

Sephen L. Weisbrod, rebslager

Foreningen Kanondækket

Peter Jensen, rebslager
Lars Mørch, smed

Brochuresponsorer

Robert Christensen, smed

Carlsen-Langes Legatstiftelse

Carsten Hvid, rebslager

Køge Kopicenter / AOGJ Reklamebureau

Lars Kildorph, snedker
Claus Englund Petersen, billedskærer
Bjørn Andersen, Sjællands sortkrudtforening
Foreningen Gøngerne, Sydsjælland
Køge Maritime Modelbyggerlaug
Køge Marina
Bådebyggerskolen
EUC Køge
Middelaldercenteret
M/S Museet for Søfart
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Økonomi
At bygge skroget til HUMMEREN, aptere skibet, rejse
masterne, slå sejl på ræerne, udruste skibet med funktionsdygtige kanoner kræver betydelige midler. Der er også
afsat midler til at anlægge det værft hvor skibet skal bygges,
og de værksteder der skal ligge i forbindelse med værftet
og som tilsammen udgør det besøgscenter, der vil være
tilgængeligt for publikum i hele byggeperioden.
Finansiering af skibet skal ske med hjælp fra fonde, og
bestyrelsen for Foreningen HUMMEREN har sammen med
Præsidiet dette som sin hovedopgave.
Udgifter og indtægter til driften af projektet i bygge- og
sejlperioden er beregnet af Rambøll, der har delt projektet
op i en periode hvor fundraisingprocessen foregår, men
hvor der også vil være HUMMER-dage og andre aktiviteter
som publikum kan inviteres til. Dernæst opererer Rambøll
med en 8 års byggeperiode hvor publikum i stigende grad
kan opleve processen med byggeri, værkstedsaktiviteter og
maritime udstillinger på værftsområdet.
Endelig har Rambøll regnet på økonomien i at sejle med
HUMMEREN i en 20-årig periode, hvor skibet skal bruges
til sejladser. Når det ligger til kajs kan det anvendes som
møde- og festlokalitet for virksomheder og private.

Rambøll har i deres feasibility study regnet på udgifter
og indtægter af hele denne drift baseret på befolkningen
i oplandet, turister der kommer til området, entrépriser
i forhold til andre attraktioner, lønninger til personale
osv. Resultatet af lønsomhedsstudiet er, at det under de
forudsætninger der er opstillet, kan lade sig gøre at drive
forretningen HUMMEREN før, under og efter selve byggeprocessen.
Ingen kan i detaljer forestille sig hvad der sker i løbet af
30 år, så bestyrelsen for Foreningen HUMMEREN har til
opgave at justere i Rambølls ”budget” efterhånden som
forudsætningerne måtte ændre sig, og derved sikre, at der
foruden penge til bygningen af Skibet også vil være sikret
økonomi til at drive projektet de næste 30 år.
Bestyrelsen står til rådighed med gennemgang af Rambølls
feasibility study og projektets øvrige økonomiske situation
til kommende bidragsydere og sponsorer.
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Et skib under bygning i Holland i starten af 1700-tallet.
Bunden bygges uden spanter, plankerne holdes sammen
af klamper. Kobberstik: Sievert van der Meulen (uden år).
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