Foreningen Bornholm

www.foreningenbornholm.dk
”Bornholm bør bevares!” – Under den parole indkaldte 101 fremtrædende bornholmere til et folkemøde i
Aakirkeby den 24. november 1906 med det ene formål at få stiftet en forening, der kunne arbejde for at sikre de
naturskønne og historisk mindeværdige steder på Bornholm, skaffe offentlig adgang til dem og forhindre, at de
faldt i udlændinges eje. Foreningen blev hermed den første i Danmark med det formål at frede natur- og kulturseværdigheder. Arbejdet med at sikre natur- og kulturværdier er stadig aktuelt.
Allerede året efter blev der indsamlet over 200.000 kr. til fredninger og køb af landskaber omkring Hammershus, i Slotslyngen og ved Hammersholm samt ved Helligdommen i Rø. Den indsats betød at landskaberne ved
Hammershus og Rø ikke blev ødelagt af bygninger. Ved Helligdommen anlagdes Bornholmerpladsen, et populært
udflugtssted, som i 1976 blev solgt til Danmarks Naturfond.
I de følgende år fik Foreningen Bornholm gennemført en række større og mindre fredninger af landskaber øen
rundt. Flere historiske bygninger er købt og totalt renoveret: Stubmøllerne i Svaneke, som siden blev givet til Svanekes Venner, i Tejn – nu på Melstedgård og i Egeby samt vandmøllen i Vang, foruden silderøgeriet i Hasle, som i
1990 blev overdraget kommunen.
Ved ændringen af Naturfredningsloven i 1969 blev foreningens forslag om at friholde landets kyster for bebyggelse
ophøjet til lov. Forslaget udløstes bl.a. af en sag om et sommerhus i Randkløve.
Foreningen fejrede i 2006 sit 100 års-jubilæum med at udsende et festskrift: "100 år med Foreningen Bornholm",
hvor foreningens historie og "gode gerninger" er beskrevet. Bogen udleveres ved indmeldelse i foreningen.

Madsebakke helleristningsfelt ved Allinge

Foreningen Bornholms
formål er at styrke,
vække og udbrede
interessen for de
naturskønne og
historiske mindeværdige steder og
bygninger på
Bornholm.

Egeby Stubmølle

Vang Vandmølle

Melsted Stubmølle

Liebertsklippen ved Rø

I 2012 erhvervede foreningen Danmarks største helleristningsfelt på Madsebakke ved Allinge med en del af det
omgivende fredede landskab.
Foreningen Bornholm har mange planer og projekter om at sikre bornholmske seværdigheder for fremtiden.
Læs mere om foreningen, dens initiativer, møder og arrangementer på hjemmesiden:
www.foreningenbornholm.dk
Vi vil gerne have større kraft, så meld dig ind, hvis du vil hjælpe.
Årligt kontingent er 50 kr.
Skriv til formanden: Svend Kramp, Hedebovej 40, Knudsker, 3700 Rønne / e-mail: svend.kramp@gmail.com
eller til kassereren: Tonny Kofoed, Kapelvej 37, 3700 Rønne / e-mail: tk@ronnerevision.dk
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Kyst ved Randkløve
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Foreningen Bornholm

Soltegn på Madsebakke

Museumsrøgeriet i Hasle

Svend Kramp, formand, Finn Bræstrup Karlsen, næstformand, Tonny Kofoed, kasserer, Finn Hansen, sekretær,
Niels-Holger Larsen, Flemming Kofoed, Jens Ole Fassel, Kenn Sonne og Niels-Jørn Jensen.

