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Støtteforeningen er ”søsat” og vi er i fuld gang!
Siden stiftelsen den 22. april i år af foreningen Orlogsskibet HUMMERENs Venner (OHV) har
bestyrelsen arbejdet ihærdigt med at få ting og sager på plads. Og selv om vi har travlt, må vi
ikke glemme at informere og involvere medlemmerne!
Først for står HUMMER-dagene den 22. til 24. august på vores ”værftsgrundstykke” på Køge
Marina. Her vil vi gerne møde dig – og gerne også have dig med i processen, hvis du lyster!
I det følgende orienteres du også kortfattet om HUMMER-projektet og støtteforeningen, OHV’s,
foreløbige virke…
HUMMER-dagene – vi søger hjælp! Kom og vær med…
Der afholdes igen i år HUMMER-dage, en festival for håndværk og fortællinger om HUMMEREN.
Køge Kommune støtter HUMMER-dage med 10.000 kr. og Visitkøge med 25.000 kr.
HUMMER-dagene afholdes på Køge Marina, på vores eget ”værft”, fra fredag 22. til søndag 24.
august hver dag fra 10.00 til 17.00. Der vil igen være håndværkere, som demonstrerer deres
færdigheder, udstilling om skibsbyggeri og skibe fra 1600-tallet og diverse aktiviteter.
Da vi i år kun har meget få midler at afholde HUMMER-dagene med, har vi brug for hjælp og
opbakning. Vi søger efter folk, som har lyst og evner til at deltage i dagene og vise gammelt
håndværk frem. Såfremt I selv kan eller kender nogle, som har lyst til at komme og vise
gammelt (som nyt) håndværk frem, er I meget velkomne til at kontakte projektkoordinator
Christian Lemée, mobil 28 49 11 16, mail: christianlemee@hotmail.com

Nyt fra HUMMEREN - og projektet
Vel inde i sommeren er det på tide at meddele nyt fra HUMMEREN-projektet.
I juni sejlede Christian Lemée til den lille svenske havneby Torekov (som ligger i læ af
Hallands Väderö, 10 sømil nord for Kullen), hvor skibet HUMMEREN blev grundsat i december
1637. Hovedformålet med denne lille rejse var, at se, om der kunne findes spor efter skibet.
Det lykkedes ikke i denne omgang, men til gengæld blev der skabt gode kontakter til det
lokale søfartsmuseum. De fik overrakt en stak brochurer til uddeling - til kendskab om vores
HUMMER-projekt.
HUMMEREN gør fremskridt; der arbejdes for tiden på at danne den egentlig hovedorganisation.
Den vil bestå af en mindre bestyrelse, sammensat af repræsentanter fra Køge Museum, Visit
Køge, Køge Kulturfond, Køge Musikskole, Nationalmuseet og Finderup Bådebyggeri.
Der arbejdes også på at tilrettelægge et prospekt, som skal anvendes til fondsansøgninger.
Ingeniørfirmaet Rambøll har udarbejdet en analyse, som fortæller, at HUMMEREN kan forvente
besøg af ca. 95.000 gæster på årsbasis, når værftet er etableret.

Nyt fra foreningen Orlogsskibet HUMMERENs Venner
Siden stiftelsen 22. april i Gule Hal har den nyvalgte bestyrelse afholdt flere møder. Og
Christian Lemée har været med hele vejen. Vedtægterne er ’på plads’. Medlemslisten rummer
pt. 65 medlemmer, hvoraf nogle enkelte dog stadig mangler at betale årskontingentet på de
200 kr. – Også hjemmeside og facebook-side er på plads. Følg os her (se til sidst).

Bestyrelsen indkaldte pressen til infomøde 12. juni på Køge Marina i det grundstykke på Køge
Marina, som nu i en to-årig periode er stillet ”HUMMER-værftet” til rådighed af Køge
Kommune.
Kultur- og Idrætsudvalget godkendte vores ansøgning, og tanken er nu at indrette sig med
(sparsomme) værksteds- og udstillingsfaciliteter. På det sidste har vi fået tag i et par
containere til opstilling og opbevaring af værktøj m.m., ligesom vi til Hummer-dagene
opsætter telte og små værkstedsboder. Bestyrelsens medlemmer har vist sig meget idérige
og ihærdige – og megen aktivitet er skabt uden beregning!
Meget beror på, at selve hovedprojektet for HUMMEREN bliver søsat med vedtægter,
organisation og en slagkraftig professionel bestyrelse. Det er dér pengene skal rulle ind til
projektet. Desværre blev stiftelsen af denne projektorganisation i starten af forsommeren
forsinket af sygdom. Men nu er arbejdet i gang, og støtteforeningens bestyrelse forventer sig
meget af de kommende initiativer i forbindelse med etableringen og gennemførelsen af hele
projektet. Tænk, hvis visionen lykkes, og vi med alle gode kræfter får bygget en
rekonstruktion af Chr. IV’s stolte fregat, HUMMEREN, i størrelse 1:1 i Køge!
Til sidst må det nævnes, at bestyrelsens medlemmer; Linda Grantzau, Jesper Hansen, Niels
Obsen og Steen Holbek udfører en kæmpestor indsats. Suppleanterne Henning Jakobsen og
Kai E. Nielsen, der også deltager i møderne, er ligeså ihærdige. Og projektkoordinator
Christian Lemée deltager både i og udenfor møderne med enorm flid og stor viden.
Det er derfor en meget stor fornøjelse at være med til dette arbejde, som for øvrigt møder
megen sympati og imødekommenhed hos alt og alle - ikke mindst i lokalområdet.
Læs mere om os – og følg med på:
- Orlogsskibet HUMMERENs Venner, vores hjemmeside www.ohvkoege.dk - Her finder du
vedtægterne, oversigt over bestyrelsen, projektbeskrivelser, noget om indmeldelse m.v.
- På HUMMERENs hjemmeside www.hummeren.com finder du en fyldestgørende beskrivelse og
historik m.m. om projektet.
- Og på facebook.com/hummeren forsøger vi løbende at bringe opdateringer og små korte
highligts... her kan du bl.a. finde en lille YouTube-film fra sidste års ”HUMMER-dage”!
PS: Kender du for øvrigt nogen, som kunne være medlem af foreningen? Så sig endelig til!
Per Sørensen
Formand@ohvkoege.dk

