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Pressemeddelelse
Foreningen HUMMEREN er dannet og bestyrelsen har holdt sit første møde.
Foreningens formål er at:
 skabe økonomisk fundament for at være driftsselskab for bygningen af Christian
den IV's skib HUMMEREN, som skal være sejlende rekonstruktion af et 1600tals orlogsskib.
 HUMMEREN skal bygges efter en original tegning og en byggekontrakt fra 1623.
 HUMMEREN var et middelstort orlogsskib fra starten af 1600-tallet, bygget på
bestilling af Christian den IV.
 at skabe et videns- og besøgscenter for uddannelsesinstitutioner og turister,
hvor der fokuseres på byggemetoder i renæssance, arbejdsteknik og værktøj,
 at skabe en unik turistattraktion for projektets begyndelse,
 at fremhæve Køges meget maritime historie og byens rolle i renæssancen,
 at involvere frivillige håndværkere og andre med interesse for skibsbygning og
gamle håndværkstraditioner.
Med HUMMER projektet ønskes det:
 at bevare gammelt håndværk, som skibstømrere, bådebyggere, rebslagere,
billedskærere, smede og sejlmagere i en levende tradition.
 at skabe beskæftigelse og uddannelse i forbindelse med skibsbygning og
forsøgscenter og skabe forbindelse mellem arkæologer og deres viden om
skibsfund og håndværkere, der bygger skibe i den gamle tradition.
 at stå for sejlads med HUMMEREN, når det er færdigbygget.
Foreningen HUMMEREN har en bestyrelse bestående af Flemming Rieck, Museum
Sydøstdanmark (formand), Lars Nielsen, VisitKøge (næstformand), Per Sørensen,
formand for Orlogsskibet HUMMERENs Venner (kasserer), Ingolf Stenstrup Larsen,
Viceområdedirektør i Nordea, David Gregory, forskningsprofessor på Nationalmuseet
og Erik Swiatek, Køge Byråd. Bestyrelsen forventes at blive på 9 medlemmer.
Bestyrelsen arbejder efter en plan hvor de 2 første år skal bruges til at skabe det
økonomiske grundlag for projektet hvorefter det forventes at det tage ca. 8 år at
bygge HUMMEREN. Derefter skal foreningen stå for sejlads med skibet.
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Tidligere på året stiftedes Orlogsskibet HUMMERENS Venner og venneforeningen har
allerede stået for HUMMERdage på Marinaen. De 2 foreninger skal således arbejde
tæt sammen, men med forskelligt perspektiv på opgaven. Foreningen HUMMERENs
arbejde vil ikke være så synligt i den første tid, mens Orlogsskibet HUMMERENs
Venner vil stå for alle udadvendte aktiviteter.
Yderligere oplysninger kontakt formand Flemming Rieck 30455052 eller næstformand
Lars Nielsen 28792699
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