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E t par ord til forklaring er nedvendige for ikke 
at skuffe den Ieeser, der af ti den: » Haverne i 

Renne« skulle fa den tro, at han her vil blive f!llrt 
pa vandring igennem en reekke af byens seerlig be 
mserkelsesveerdige haver. Med det formal at samle 
materiale, der ska! danne grundlag for udarbejdelsen 
af en samlet »Bevaringsplan for Renne« besksefriger 
Byforeningen for Renne sig med en reekke detailler 
i bybilledet. Under arbejdet hermed har jeg, blandt 
forskellige veesenrlige strukturelementer, hvoraf den 
gamle by bestar, s!Zlgt at drage et enkelt frem. Det 
er saledes blot nogle almene betragtninger over em 
net. Der er en del af en mosaik, der forhabentlig kan 
samles til et helhedsbillede inden for en overskuelig 
tid.  Det kan naturligvis ikke undgas, at et sadant 
arbejde preeges af personlige ideer og meninger. Det 
er derfor at opfarte som et indleeg i en debat, ihvorvel 
det er mit hab, at mange matte dele mine anskuelser. 

FOR ORD 
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Under feellesrirlen: » Danmarks herligheder« er der udkommet 
en reekke publikationer, hvoriblandt man finder Otto Norn's 

glimrende skildring af Bornholms byer.1 At Renne bar sadanne 
kvaliteter, at den kan henregnes til Danmarks herligheder, er rig 
tigt, men dette erkendes vel af de fleste f¢rst efter leengere tids 
indleven og fordybelse i byen. 

Grundlaget for, at Rennes haver er kommet til at spille en 
seerlig rolle i byens struktur, er mangeartet, Her kan nsevnes byens 
naturbestemte beliggenhed og indbyggernes bossemings og bygge 
tradition. Denne tradition er igen betinget af beboernes neering, der 
indtil nyere rid vsesentligst bar veeret fiskeri, sefart og agerbrug. 

Herom skriver amtmand Mandix den 2. november 1801 til 
Rentekammeret: 2 » Det er vanskeligere her end mange andre Steder 
bestemt at opgive Neeringsvejene, da, formedels den store borger 
lige og Neeringsfrihed, som flyder af dette Lands Forfatning, en 
stor Meengde Mennesker gives  som neere sig saa godt som de 
kunde, ved at fuske i Alt, Haandverk, Fiskeri, Smaahandel, Slagteri, 
Bnendeviinsbrsenden o. m.  Befolkningen i Steederne er i Forhold 
til Befolkningen paa Landet langt sterre i dette Amt end i nogen 
anden Deel af Danmark, hvortil Grunden er, at Steedernes Beboere 
her under en saadan almindelig Frihed, som nys er neevnr, sege 
for en stor Deel deres Neering i saadanne Beskeeftigelser, som egent 
ligen ere Landboernes. « 
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T eeser vi de gamle beskrivelser af byen, sreder vi pa haveme og 
L det grenne igen og igen. Pa grundlag af den i hovedtreekkene 
nejagtige grundtegning af Renne i Peder Resen Ravns Danske 
Atlas ( 1684) tegner Zahrtmann 3 billedet af byens udseende for 
ca. 300 ar siden. 

Trods den ringe udsrreekning var der dog rigelig plads for haver 
og hjemmemarker. Bag de store skippergarde pa Storegades ¢stside 
strakte sig hjemmemarker op til Store Torv, medens gardene pa 
Grennegades vestside havde udstrakte haver ned til stranden. Haven 
til Radmand Bohns gard (senere Rasch's gard) var den sterste og 
strakte sig endnu i 1880 hen til Vestergade. Haven kaldtes da Dom 
merehaven, og garden er det nuveerende Missionshotel. 4 Vest for 
den sydlige ende af Grennegade la Rosengarden, 5 » hvilchen saa 
kaldes efter Holger Rosenkranz«. 

I P. N. Skovgaards »Beskrivelse over Bornhclme f nsevnes blot, 
at kebsradsboerne »beflitte sig temmeligen paa Haveveesnete. Som 
rennebo noterer man sig dog med tilfredshed, at ban taler om 
» Vestre Herred, tilforn kaldet RenneHerred (Rednse Heereth) efter 
den deri beliggende Landess bedste By, R¢nne.« 

Ogsa Rawert og Garlieb 7 g¢r kun et enkelt notat om Rennes 
haver fra deres rejse i 1815. »Til lndhegning af Haverne, hvormed 
neesren hvert Huus er forsynet, bruges ikke sjeldent Bindingsveerks 
Mure«. 

Panum B gar noget nzermere ind pa vort emne. I beskrivelsen 
1830 Iseser man: »Haver anlagte paa Strandbakken Senden for Hav 
nen, adskillige Linde og andre Treeer, som f¢r mere end nu have 

Derfor bar Renne altid vseret en gren by. Rennes haver og 
treeer er et i¢jnefaldende treek i helhedsbilledet og er for byen af 
allersterste veerdi, 
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veeret plantede i Gaardene og paa Gaderne  bidrage rneget til at 
forskenne Byen. Det var. at ¢nske, at man vilde fornye den Mode, 
at plante Treeer ved Husene, da de baade give Lse for Vindene, 
Skygge for Solen og see godt ud.« Videre skriver han: »Hver Gaard 
nresten har sin Have hos sig, oftest omgiven af en smuk Bindings 
vrerks Muur, over hvilken Treeerne fremrage.« Det giver »Byen et 
friere Udseende og en sterre Udstreekning, hvorhos det ogsaa gj¢r 
den til et sundere Opholdssted. « 

Medens Panum saledes holder sig til sadanne kloge almene be 
tragtninger, giver Fr. Thaarup (1839) flere oplysninger om de en 
kelte haver og deres ejere. 

Han henviser f¢rst til By og Herredsfoged Assessor Viborgs ind 
beretning, hvori det til Amtmandskabet 1806 om Havevasenet i 
Renne skrives: »Her ere adskillige og har veeret endnu flere, ret 
vakre Haver. Kommandantens, Strandingskommissionrer Tonnes 
Rasch's og Kjebmand Hans Anker Kofods fortjene iseer at an 
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Om amtsforvalter Sehesteds have skrives i Prins Christian Frede 
riks rejsejournal fra 1824,11 at der »rvende Haver er til Gaarden, 
i den ene flere gamle Morbsertreeer som beere seerdeles vel «. 

Amtsforvalter Sehesteds bolig var den tidligere neevnte Rosen 
gaarden, der i midten af 1700arene ejedes af amtsforvalter Chri 
stopher Schreder. Zahrtmann 12 forteeller, at han var en stor blom 
sterven, og at der i hans have »den 25. november 1752 plukkedes 
rede, hvide og blaa Levkejer, rede Nelliker, gule Violer, Rosmarin, 
Vikker og Lupiner, og allerede den neeste 22. februar stod der 
Dorotheae hvide Liljer udsprungne«. 

meerkes.« Tennes Rasch's have beskrives i meget blomstrende ven 
dinger. » i denne Have har den smilende Natur dannet sig et 
eget Eden, i denne Have har hun udstreet sin Velsignelse, der 
overgaar al Forestilling.  Ingensteds seer man en saadan Tree 
skole, og ingensteds saa dejlige Frugter af alle Slags.e  »Haveme i 
Renne frembringe og en stor Meengde Blomster. Ved disses Opelsk 
ning udmeerker sig iseer Blomstervennen, Toldkasserer Heiberg.e '' 
»Asparges og jordbeer frembringer og Renne i Overfledighed.e 

Herefter beretter Thaarup om sine egne indtryk i 1836: >Major 
Petersen  ved Exempel af sin egen Have i Renne, og ved den vel 
villigste Raadgivelse ved andre Havers Anleeg, eller Udvidelse og 
Dyrkning, har haft megen Indflydelse.« 

Blandt Rennes haver fremheever han: Kommandantens Hr. 
Oberst v. Hoffmanns (der forhen var i Tennes Rasch's Eje); Haven 
ved den Gaard, der udgjer det store Torvs nordlige Linie (ejedes 
1806 af davserende Kommandant, Oberst v. Punch); Amtsforval 
teren, Justitsraad Sehesreds.v? Prastegaarden, DHrr Johnson's og 
Winsl¢vs Haver. Kancelliraad Germ's og Krigsraad Gardes Haver 
nsevnes i anden reekke. 
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Vi rykker atter noget frem i tiden til omkring midten af 1800 
tallet. Det er fra denne periode, Johan Hansen l 6 forteeller i 

sine erindringer. 
Ovenneevnte gard ved nordenden af Store Torv ejedes da af By 

foged Claudius Pingel (17471832). 0st for Nerregade havde 
Pingel anlagt en stor have, og han ma have betragtet den med en 
vis stolthed og gleede, idet han om sendagen abnede den. Byens 
»ansreendige Folk« kunne da spadsere tur i haven og fa deli gleeden. 
Efter Pingels ded og flere ejerskifter omdannede snedker Ole Skow 
haven til et forlystelsessted for byens ungdom. Haven forfaldt her 

Johnsons Gaard er dee nuvrerende Storegade 15, og WinslS<')vs 
have er den til Kommandantgarden herende, Storegade nr. 42. Kan 
cellirad Gorms14 Gaard la i Grennegade og ejes nu af fabrikken 
Seholm, medens Krigsraad Gardes 15 have i dag ma nrevnes i f¢rste 
rrekke, da det drejer sig om Amtsgaardens have. 
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efter hurtigt; »Ole Skows Have« gik til grunde, og omradet blev 
senere bebygget. 

Hansen naevner endvidere, at hele Pistolstraedes sydside optages 
af en stor have, og at lindetreer langs husene er almindeligt fore 
kommende, iseer i Storegade. 

Fra tiden lidt over arhundredes midte er visa heldige at have den 
bedste illustration af en karakteristisk Rennehave. Deter Kr. Zahrt 
manns maleri pa Bornholms Museum af » Bedstemoders Have« fra 
1868. I billedets hejre side ses en kampestensmur, medens to gard 
fl¢je danner havens ¢vrige af greensning. Sollyset £alder gennem tree 
ernes 19Sv og far blomsternes farve til at lyse. Stokroser, liljer og 
sirligt opbundne stauder star langs gangene mellem plaene og urte 
bed. Motivet er hundredarigt, men billedet kunne vaere malt i dag. 
Haven herte til »Hans Hjorths Gaard« pa det sendre hjerne af 
Storegade og Krystalgade, 1 7 hvor endnu en enkelt bindingsveerks 
leenge mod Storegade er bevaret. 

Fra samme rid har vi oplysninger om en anden betydningsfuld 
have, der ogsd ber naevnes, da den udgjorde en vigtig del af born 
holrnergeologen Magnus Jespersens 18 hjemlige milieu i Set. Mor 
tensgade, hvor han boede 18711881. Haven var anlagt i 1862 
af faderen, Jochum Jespersen, der beplantede og passede den med 
stor dygtighed, Der blev gravet en lille dam i haven, og foruden 
masser af blomster, frugtbuske og treeer voksede der en beg i 
haven, hvilket den gang var en sjaeldenhed. En anden usaedvanlig 
ting var havens stenhej med stenhejsplanter. Magnus Jespersen var 
som faderen rneget interesseret i haven og eksperimenterede med 
forskellige former for kunstgedning, medens haven for bernene 
var »et sandt Eldorado«. 

Fra tiden omkring arhundredskiftet bar vi et meget levende bil 
lede tegnet i borgmester Niels Nielsens 19 bog om Renne (1890 
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1914). Hvad der ger denne bog seerlig vrerdifuld er, at den er kri 
tisk og analyserende foruden at veere beskrivende. 

I den f¢rste omtale af byens haver sammenholder han saledes en 
rosende bladartikel af en tysk turist med Martin Andersen Nexe's 
skildring af Renne i »Pelle Erobreren«. Turisten taler om de skin 
nende rene gader og huse og om de smukt passede blomsterhaver, 
medens Pelle ogsa havde unders¢gt bagsiden af hvert bus, »og der 
var det vasketude med langt slimet skeeg, stinkende svinet¢nder og 
en stor m¢ddingkasse med en ram hyld over«. 

Det er klart, at sadanne forhold med svinesti, abne m¢ddinger og 
latriner uden t¢nder matte dominere haveomraderne i stigende grad 
med den egede befolkningsmrengde og det sterre antal huse. Derril 
kom, at afleb fra kekkener og meddinger gik gennem de util 
srreekkelige, abne render. »Under regnskyl satte vandet over bred 
derne og skyllede slammet udover de haver og garde, den 1¢b 
igennern, « skriver Niels Nielsen. 
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Disse uhumske, sundhedsfarlige forhold havde dog vel veeret 
endnu mere uudholdelige, om ikke bebyggelsen stadig havde veeret 
relativt aben med langt sterre frie arealer mellem husreekkerne, end 
hvad der var almindeligt i den danske provins. Plads skal der til, 
nar man som sagferer og justirsrad N. C. Olsen helt til 1917 
»havde kunnet klare sig med at ga i dsekning bag sin haves mange 
og store ribsbuske«. justitsraden boede i Krystalgade nr. 14, hvis 
have i dag er blandt de smukkeste i byen. 

Nybyggeriet bredte sig i periferien af byen og skete saledes ikke 
pa bekostning af de gamle oprindelige havearealer. Derimod op 
deltes de tidligere store »Lekker« i reekker af nye beboelseshuse 
med hver sit haveareal. Som eksempel kan nzevnes mod syd den 
store Bidstrups Lekke, hvor Stormgade, Pilestreede og Bsekken blev 
f¢jet til byens gadenet. 

Ogsa den videre udvikling af byen op til vore dage er lykkelig 
vis sket uden veesentlig eendring af det gamle Rennes struktur. 

Det omrade i byen, som har den sterste interesse, omfatter de 
eeldsre kvarterer omkring Storegade og Grennegade og kvarteret 
syd for kirken. 

Ved regulering af NygadeSnellemarkVestergade efter bom 
bardementet i 1945 er den gamle bydel ganske vist delt af den 
nye, gennemgaende trafikare, men udger dog i strukturmeessig 
henseende en helhed. 

Langs Store TorvegadeStore og Lille TorvSendergade er for 
retningslivet koncentreret i en sadan grad, at det naturligvis giver 
sit seerlige prreg med hastigere eendringer i billedet og specielt 
hejere udnyttelsesgrad af de bagved liggende omrader. Her spiller 
spergsmaler om at skaffe mulighed for bilparkering seerligt ind. 
Det store, gamle haveomrade afgreenset af Lille Torv, Torvegade 
og Tornegade har matter vige, og et grent omrade bliver stenbro. 
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vommer man ril Renne i dag og gennem kahyttens koeje ser 
.1'.. byen dukke frem af havdisen, eller nar ens ivrige ¢jne prover 
at fange detailler i helheden det korte ¢jeblik, inden flyveren leeg 
ger an til landing, er f¢rsteindtrykket det samme: Rede tage, grenne 
treeer og store havearealer samlet omkring kirken pa bakken over 
havnen. 

Gar man pa opdagelse gennem de krogede gader, ser man tree 
toppe rage op over tagene, og ud over havemurene veelder grene 
og blomster. Gennem husenes porte eller de smalle geenger kan 
man fa held ril  i ramme af bindingsveerk og gavlmure  at over 

Nuvel, mange hensyn ma afvejes mod hinanden, og dette er ikke 
stedet for diskussion om trafikproblemer, reelle eller ikke. Lad os 
vende os igen til det gamle byomrade, der er bevaret som blan 
der, men overvejende beboelseskvarter med den lave bebyggelse af 
enfamilieshuse med de enestaende haver. Et sadant samlet omrade 
med den oprindelige karakter bevaret gennem flere hundrede ar 
finder ikke sin lige i nogen anden dansk kebsrad. 



14 

raskes og nyde billedet af havernes herlighed i dybden. Og mange 
steder langs husfacaderne giver grupper af stokroser og andre blorn 
ster et forvarsel om disse herligheder. 

Men deter jo lukkede private haver. Hvad kommer de os ved, 
og hvad gleede har vi af dem, vil mange sige. Det er imidlertid 
pa mange mader en helt fejlagtig problemstilling. 

Der er nemlig mange forskellige typer af haver i denne by  
ogsa mange abne for enhver. 

Pa skreenten neden for den nordlige ende af Kapelvej ligger 
husenes spsendende haver med trapper og terrasser abne og fanger 
blikket bade under indsejling i havnen, og nar man spadserer pa 
kajer og i badehavnen. 

Ga op ad Kirkebakken og nyd de sma, pyntelige haver bag 
Storegadehusene! Neesren naet op til Kirkepladsen ligger pa venstre 
hand vel en af byens mindste haver. Mellem det gamle karnpe 
stenshus og muren mod gaden er der kun lige plads ril en reekke 
smalle stentrin, men ind imellem stenene star rosenbuske og figen, 
og den gule leerkespore lyser op som sma bal. Hus, mur og bevoks 
ning er den smukkeste enhed. 

Det kan jo ske, at haver abnes for en. Naturligvis ¢nsker vi alle 
privatlivets fred respekteret, men haveejere er nu ofte et meget ven 
ligsindet folkefrerd. 

En mand i den vestlige del af byen har den seerlige art figentree, 
hvis frugter er gule, nar de er fuldmodne. Da jeg ringede pa hans 
d¢r og bad om lov til at se det, blev jeg steaks bedt ind og fik 
abenbaret en reekke botaniske sjeldenheder og gik derfra med sin 
det fyldt af sk¢nhedsindtryk. Det var en af de ualmindelige haver, 
en samlers have. 

Almindelig er derimod gardhaverne, sma eller sterre, men med 
en seerlig intim hygge. 
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Murene er deekket af espaliertreeer, og mellem fliser eller bro 
leegning er der fundet plads til smabede. Eller man har fundet 
anvendelse for gamle krukker og potter, der flyder over med ars 
tidens blomster. Her er gardspladsen medinddraget i haven, eller 
huset udvidet med garden, som man nu ser pa det, Hvor f¢r med 
ding og af fald havde sin plads, kan familien nu rekreere sig i fri 
tiden. Sollys og skygger veksler, og her er lee og fred og ro. 

I forbindelse med omtalen af gardhaveme er det naturligt at 
fremheeve et seerligt karakteristisk treek ved haverne i Renne. 

Det er de enkelte ejendommes afgrrensning fra hinanden ved 
de mandsheje havemure i skellene. Som haverne aflukkes mod 
gaderne af hus og veggered, saledes afgreenses haverne ogsa mod 
hinanden af bindingsveerks eller murstensmure. Dette medvirker 
til at give haverummene deres seerlige intime karakter. I enkelte 
tilfeelde er endog tidligere ciders kampestensgeerder bevaret. 
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Vi synes, det er en selvfelgelig ting, at vi har fritstaende abrikos 
treeer i vore haver, og at vi om efteraret kan plukke den gyldne, 

dunede frugt, men andre steder i landet er noget lignende ikke 
en selvfelgelighed. Det heenger pa en eller anden made sammen 

Udpreegede nyttehaver er vel fa, men mange finder plads ril lidt 
krydderurter af forskellig art. Dild og Ievsrikke star jo heller ikke 
tilbage i skenhed for mangen prydplante. Der hestes dog vel meget 
store meengder frugt i mange haver. 

Tilbage er de rneget store haver, vi alle kender, ogsd selv om vi 
ikke har haft adgang til dem. Hotellernes haver, Amtsgardens, 
Kornmandanrgardens, Prsesregardens og nogle enkelte flere. De 
er kun fa, men af sa meget des sterre betydning. 

For dem alle geelder, at med det hus eller den gard, de herer 
til, udger de en helhed, hvor den ene del ikke kan undveere den 
anden. Det drejer sig her om et stykke kulturhisrorie, som det er 
vor pligt at bevare. Det er pa en gang minder om en svunden 
tid og i hej grad levende elementer i Renne af i dag. Bade ejen 
dommenes historie, deres nuveerende brug og nutidige ejerforhold 
ma tilsikre dem beskyttelse. Kun for hotelhavernes vedkommende 
g!/5r der sig seerlige forhold geeldende, men ogsa her er det meget 
tvivlsomt, om der, der vindes ved indgreb i ejendommenes haver, 
kan opveje der, der tabes. Mig synes det, som om for meget alle 
rede er tabt. 

Netop ved deres format er disse store, gamle haver noget seerlig 
veerdifuldt. Kun inden for disse vide rammer kan en seerlig form 
for gammel havekultur besta. Den lange, lukkede neddegang, de 
store planer, rosen og staudebede og samtidig valneddetreeets og 
de gamle frugttreeers store kroner. Hvor finder vi plads til dette i 
en nutidig have af almindelig borgerligt format? 
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med vore seerlige klimatiske forhold, der ogsa har betydning for 
andre arter, der prreger vore haver og g¢r dem til noget seerligt. 

Jeg skal kort neevne nogle af de faktorer, der g¢r sig geel 
dende. 2 o Pavirkningen fra 0sters¢ens vande forsinker vort forar 
ca. 8 dage, men til gengeeld er havets varmereserver hen pa aret 
arsag til, at sommeren forleenges hen i efrerarets maneder, og den 
f¢rste frost kommer ca. 1 maned senere (medio november) end i 
det ¢vrige land. I tiden fra august til og med februar har Renne 
en hejere middeltemperatur end det ¢vrige land. Luftens fugtig 
hedsgrad kan periodevis veere h¢j, men nedbersrneengden er ringe 
i vore kystomrader, og derte geelder ogsa for Renne. Det har 
sikkert ogsa betydning for vegetationen i vore haver, at disse ligger 
relative i lee, sksermet af huse og mure. 

Jeg neevnte indledningsvis abrikos, men som noget karakteristisk 
herovre  og vel betinget af de anferte klimaforhold  b¢.£ f¢rst 
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fremheeves vore morbeer, Treeet kreever god, varm jordbund, da 
de nye skud ellers f ryser ned hvert k Endvidere er grene og blade 
me get skere, sa treeet ma veere godt i lse. Ogsa figentreeer kreever 
varme og lee, men disse smukke treeer med de store, indskarne 
blade og de speendende violette frugter finder plads i alle haver. 
Vinstok og blaregn nyder ogsa godt af de seerlig gode veekstbetin 
gelser her. 

Findes der saledes et helt sydlandsk isleet i vort havebillede, sa 
er betingelserne ogsa til stede for en sserlig frodighed og rigdom 
af den havevegetation, der ogsa i det ¢vrige land er almindelig. 

Inter under, at vort haveveesen har gjort sig sa bemeerket Iangt 
tilbage i tiden. 

Er der nu skrevet om treeer og blomster, om haverum og mure, 
om gr¢nt og frugrer, sa ma fuglelivet i Rennes haver ogsa nsevnes, 
for det er ogsd en del af de veerdier, der er betinget af havernes 
bestaen. 

En og anden, der en tidlig morgen er blevet veekket af tyrker 
duens skrig, kunne maske nok jllnske sig den foruden, men tilgiver 
man den ikke, nar man ser dens fine silhuet i toppen af birken og 
dens dybttonede duduudu lyder hen over tagene? Na, men den 
¢vrige fuglekvidren i treeer og buske gleeder vel de fleste. Vi har 
vores faste bestand af graspurve og solsorter. Steerene befolker vore 
kasser, der i ¢vrigt i Renne har mange meerkelige og kunstfeerdige 
former. jeg selv har fra min forgeenger i huset arvet en af form 
som 0sterlars rundkirke og en med 4 lejligheder kaldet » M¢11ers 
Minde«. Musvit og. blamejse kommer ofte pa beseg, og et have 
sangerpar og den lille redhals holder trofast til. I treektiden er der 
livligt i alle haver, og arternes antal naturligvis sterre end i det 
daglige. Ikke mindst, nar bladene er faldet og om vinteren, er 
fuglenes feerden i haverne blotter for vore ¢jne. Beer og fr¢ treekker 
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I alle storbyer m£ man i dag keempe med en reekke problemer, der 
er opstaet som f¢1ge af for stor udnyttelsesgrad af byarealerne i 

forbindelse med den tekniske og traf ikale udvikling. Det er f¢rst og 
fremmest srejplagen og luftforureningen, jeg teenker p£. Det drejer 
sig imidlertid ogs£ om normer for menneskenes boliger, om berne 
nes muligheder for friluftsliv og leg og meget mere. 

Ogs£ i de mindre bysamfund bliver disse problemer hyppigere 
og mere meerkbare, Men i de gamle kvarterer i Renne behaver disse 
sp¢r~m£1 ikke at blive af veesentlig betydning. Med den relativ 
store afstand mellem de mere befeerdede gader, med udnyttelse af 
husene veesentligst til boligformal og med de frie rnellemliggende 
grenne haveornrader har vi et vsern mod de plager, der hjemseger 
mange andre byer. 

Her er muligheden for en virkelig menneskeveerdig tilveerelse 
til stede. Hvad den moderne byplanleegger srreeber efter at skabe i 
nye bysamfund findes her baseret p£ tradition og tillige betinget 
af frie udfoldelsesmuligheder og en fornuftigt ledet udvikling af 
byen. Renneboens fastholden ved dette, at man skal have eget hus 
og egen jord, er et af byens store aktiver og en af de virkelige attrak 
tioner i Renne, 

Uden at gere den gamle bydel til et museum kan man ved lokal 
kommunalpolitisk indsats bevare omradet i overensstemmelse med 
dets hidtidige karakter i henseende til bebyggelse og beplantning. 21 

Bebyggelse og beplantning m£ rages som en helhed! Haveornraderne 
kan ikke anfeegtes, uden at der sker en srrukrureendring af bydelen 
og dermed en veesentlig forringelse. Derfor m£ haverne bevares, 

dem til; enhver slA.s for at redde fj1Sden. Og det er som en ny 
blornstring, n£r en flok silkehaler renser hylden for de sidste efter 
ladte beer. 



og de, der ikke vil erkende dette, vil af eftertiden demmes for deres 
kortsynethed. 

Lad mig dog straks tilfeje, at det er min bestemte tro, at renne 
boerne med de ansvarlige myndigheder i spidsen vil vide at vrerne 
og bevare den gamle bydel og dens havet. Det er et uundveerligr led 
i helheden af nutidens levende Renne, og byens nye boligornrader 
kan med fordel afspejle arhundreders veerdifulde traditioner. 

Ma ogsa fremtidens tilrejsende og tilflyttere som Panum heefte 
sig ved, »at hver Gaard nzesten har sin Have«, hvilket giver »Byen 
et friere Udseende og en srerre Udsrreekning, hvorhos der ogsaa g¢r 
den til et sundere Opholdssted « ! 
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