
Foreningen Bornholm holdt fredag den 15. april 2016 et lille arrangement til ære for Peter Hauberg,
museumsinspektøren fra Nationalmuseet, der i årene 1885- 1928 stod for det store arbejde at restaurere
Hammershus. Slottet var dengang meget forfaldent, men han fik ryddet op i ruinerne, gennemfotograferet
og beskrevet alle murene og gennemført en restaurering, så man godt kan kalde ham Hammershus'
redningsmand.

Det var planlagt, at Slots- og Kulturstyrelsens tilsynsførende, arkitekt Kjeld Borch Vesth skulle holde et lille
foredrag om Peter Hauberg og hans arbejde, men han blev syg og måtte melde fra. I stedet fortalte Svend
Kramp lidt om Haubergs indsats både på borgen og med at holde landskabet uden om frit for ny
bebyggelse. Kim E. Pedersen fra Naturstyrelsen, Bornholm fortalte om Haubergs store indsats, med
dokumentation og restaurering af murene og de tusindvis af fotografier, som i dag er udgangspunktet for
den nuværende restaurering, der i store træk går ud på at erstatte Haubergs brug af cement-fuger med
kalkmørtel, som man mener holder bedre i samspil med de gamle mure.

Efter den indledning i Slotsgårdens cafe gik de omkring 15 deltagere op til Magasinbygningen, hvor
Foreningen Bornholm i 1930 fik sat en mindeplade for Hauberg op. Men den blev for få år siden fjernet
med vold og værktøjer af ukendte gerningsmænd, så nu skulle en ny plade sættes op.

Svend Kramp afslørede den nye plade, som viste sig at være en tro kopi af den gamle, men med en
tilføjet linje forneden "genopsat af Foreningen Bornholm 2015". Årstallet holdt så ikke helt stik, men da
pladen var færdig var det for sent på året til at sætte den op, og vi ville ikke ændre den kun for årstallet.

Nu sidder den nye mindeplade godt fast, så alle håber, at den får lov at blive siddende mange år frem.

Svend Kramp


