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Kære medlemmer i Foreningen Bornholm !
Jeg sender lidt utraditionelt denne julehilsen, for som alle ved, er der meget, som er anderledes i år.
Vi har i år måttet opgive at holde generalforsamling og en del bestyrelsesmøder, men det betyder ikke,
at vi ikke har arbejdet på at sikre bornholmske kultur- og natursteder.
Vi har nogle sager, som har kørt over flere år, og nye kommer til.
Der er dog også sager, som vi må afslutte. Enten fordi vi ikke kan komme længere, eller fordi vores
ressourcer gør bedre gavn andre steder.
I øjeblikket arbejder vi med at sikre Hammersholms fremtid og med at redde vagthusene på
redningsstien mellem Teglkås og Hammerhavnen - nærmere bestemt ved ”Mulekleven” og ”Klondyke”.
Der er også lagt kræfter i ørredhuset ved Slusegårds Vandmølle.
Hammersholm ejes i dag af Naturstyrelsen, og det er derfor dem, der har opgaven med at sikre det
fredede bygningssæt.
Men da vores forgængere i Foreningen Bornholm med blod, sved og tårer fik samlet penge sammen til
en servitut i 1909, der sætter sine begrænsninger på brugen af Hammersholm, så er det os, der skal sikre,
at stedet forbliver frit tilgængeligt for os alle og bevares for eftertiden.
Selve hovedhuset på Hammersholm blev bygningsfredet i 2013, og er derfor underlagt
fredningsbestemmelserne. Så den del er der taget hånd om.
Vi prøver sammen med Naturstyrelsen at finde en løsning på selve brugen af huset, som også gør, at
nogen vil stille kapital til rådighed for en renovering.
Vagthusenes funktion var at huse alarmeringstelefonen for redningsvæsnet. Redningsvæsenet
afpatruljerede kysten i dårligt vejr for at kunne komme strandede skibe til undsætning.
Også i denne sag er vi i tæt samarbejde med Naturstyrelsen om mulighederne for at genopbygge
redningshusene, da de - med et gammelt udtryk - er så ”brøstfældige” at de ikke står til at redde. Råd og
svamp har taget styrken ud af træet.
Redningsvæsenet gik deres ensomme vandring langs Bornholms stormfulde kyster fra år 1900 til 1974.
Vi mener derfor, at det er en del af vores fælleds maritime kulturarv, som vi bør bevare. Alternativ
bliver redningshusene fjernet, og historien forsvinder.
Slusegårds Vandmølle har fået sat ørredhuset i stand med renovering af murværk, tag osv., så huset kan
klare sig mange år frem. Vi har som forening gjort det muligt ved at lave projektet for istandsættelse, og
søge fondsmidler.
Foreningen Bornholm har tre møller, som jeg vil opfordre jer til at besøge. Det er Vang Vandmølle,
Egeby Stubmølle lidt udenfor Åkirkeby, og stubmøllen ved Melstedgård udenfor Gudhjem.
Vi er også ejer af Madsebakken ved Sandvig med det enestående helleristningsfelt. Madsebakken er
også et besøg værd.
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På trods af Covid-19, så forsætter vi vores arbejde, og jeg vil derfor takke mine kollegaer i bestyrelsen
for et godt arbejde og et godt samarbejde. Men jeg vil også gerne takke alle jer, der støtter op om vores
arbejde med at sikre vores kulturarv, udbrede viden om den, og skaffe adgang til de fantastiske
kulturhistoriske steder, der er i vores bornholmske samfund.
Vi håber i det nye år at kunne holde generalforsamling og guidede ture som i ”gamle dage”.
I ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Niels-Jørn Jensen
Formand for Foreningen Bornholm
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