
Mindeplade for Peter Christian Hauberg på Hammershus

Manden bag den første store restaurering af Hammershus’s ruiner, museumsinspektør ved
Nationalmuseet Peter Christian Hauberg, får igen en mindeplade på Hammershus.

Hauberg blev født 1844 og voksede op og arbejdede i København, men hans mor var
bornholmer, og han giftede sig med en bornholmsk kusine, så Bornholm havde en stor plads i hans
liv. Han skrev og tegnede således Bornholms første turistfører i 1879.
Peter Hauberg blev oprindeligt uddannet kunstmaler men havde mange interesser, bl.a. som

møntsamler og blev leder af Den kongelige Mønt- og Medaljesamling på Nationalmuseet. Men han
interesserede sig også for gamle borge og målte flere af dem op, bl.a. Lilleborg og Hammershus.

Slottet blev opgivet i 1743 og efter da brugt som stenbrud, men ruinerne blev fredet i 1822, dog
uden krav om vedligeholdelse, så borgen var efterhånden meget forfalden. Der blev sat gang i lidt
restaurering, men først for alvor fra 1885, da arbejdet blev overdraget til Peter Hauberg, som gjorde
restaureringen af Hammershus til sin livopgave, ved siden af sine andre arbejder.

Han fik i de følgende årtier sat de forfaldne murværker i stand, ved at rydde op i de nedfaldne
sten og genopføre mange af murene ud fra de bevarede spor og materialer. Den gennemgribende
restaurering gik ud på at skulle ligne det oprindelige murværk. Hauberg stod i spidsen for det store
arbejde helt frem til sin død i 1928. Desuden var han aktiv for at bevare det åbne landskab omkring
Hammershus og forhindre udstykninger og bebyggelser.

Som tak for Peter Haubergs store indsats satte Foreningen Bornholm i 1930 en mindeplade op på
Magasinbygningen. Men for nogle år siden forsvandt den, så i forbindelse med den nuværende store
restaurering får Foreningen Bornholm sat en ny mindeplade op for at hædre Peter Hauberg.
Den nye mindeplade afsløres fredag den 15. april 2016.

På Slotsgården holder den gennem mange år ansvarlige leder og Slots- og Kulturstyrelsens
tilsynsførende arkitekt Kjeld Borch Vesth, et foredrag om Peter Hauberg kl. 14.00 og derefter går
man op på Hammershus og afslører den nye mindeplade.
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