Amtmandenshave
Historien om forvandling og bevarelseaf en
bornholmskhave
af forgen F. Varder

Hvordanjeg kom til at bo i Amtmandsgirden
Fra at have bekledt stillinger som amtssygehusdirek
tor i Frederiksborg amt, departementschefi Sundhedsministeriet og senesttre ir som medlem af Ver
densbankensbestyrelsei Washington kom jeg i foriret
1998direkte fra Amerika til Bornholm for at tiltrede
stillingen som statsamtmand. Jeg gledede mig til at
tiltrede stillingen, for selv om Bornholm var landets
mindste amt, havde det alle de statsamtsligefunktioner. Amtmanden var formand for Tilsynsridet, for Civilregionen, for Det SocialeNevn, for Udskrivningskredsen og for Det Psykiatriske Patientklagenevn.
Administrationen af alle de nevnte omrider blev varetaget af statsamtetspersonale.Hertil kom det store
sagsomridemed familieret, personretog retspleje.
Forinden var jeg blevet gjort bekendt med, at folketin
gets Finansudvalg havde besluttet, at amtmandsboligerne skulle nedlagges ved ledighed. Altsi skulle jeg
ikke som mine forgengere bo i den gamle amtmandsgird. Si den forste tid boedejeg pi hotel, medensjeg
si pi mulige boliger i Ronne og omegn.
I forbindelsemed min tiltraden var jeg rundt pa hoflighedsvisit hos de bornholmske borgmestre.Bide de
og andrejeg modte gav udtryk for det forkerte i, at den
bornholmske amtmand ikke langere skulle bo i Amt
mandsgirden i Storegade,som det havdeyeret tilfeldet siden 1839.
Kort efter min tiltraden var jeg i udnevnelsesaudienshos HM Dronningen. Da Dronningen horte, at jeg
ikke skulle bo i AmtmandsgArden, som hun kendte
si godt fra sine mange besog pi Bornholm, gav hun
udtryk for, at hun godt kunne forsti den almindelige

udvikling med nedleggelseaf tjenesteboliger,men at
det yirkelig ville l.are et brud pi en gammel tradition,
hvis amtmanden ikke lengere skulle bo i den officielle
amtmandsbolig.
Efter audiensenopsogtejeg Indenrigsministeriets departementschefog fortalte ham, at der pi Bornholm
ikke var den store forsti.elsefor, at arntmanden ikke
langere skulle bo i Amtmandsgarden, og jeg nevnte
min samtalemed HM Dronningensamme dag. Han
lovedeat sepi sagen,og kort efter meddeltehan, at det
nu var besluttetat gore en undtagelsei Bornholms tilfelde. Si hvis jeg kunne finde en ornbygningslosning,
der indebar, at det personale,der pi det tidspunkt var
placereti lejedelokaler pi Kommandantgirden i Storegade,ogsi kunne rummes i Amtmandsgirden, kun
ne jeg flytte ind i boligen.
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Vinterstemningi den indregdrd.

Renoveringaf Amtmandsgirdens bygninger
Ved at nedlaeggefire gestevarelser og et badeverelse
pi 1. sal og omdanne disse rum til kontorer lykkedes
det at finde en losning, se statsamtetssamledepersonale kunne rummes i Amtmandsgirden samtidig med
en amtmandsbolig i stuetagenpi omkring 400 m2.
Der var afsatet belob pa 0,8 mill. kr. til en renovering
af kontorlokalerne,men dette belob var helt utilstr€kkeligt, idet hele bygningsmassentrangte hirdt til en
gennemgribendeistandsettelse,hvortil kom isolering
afhele l. sal.Det lykkedesat fi en anlegsbevilling gen
nem finansudvalget pi 3,8 mill. kr., der blev fordelt
med ca. 3 mill. kr. til kontorlokalerne og ca. 0,8 mill.
kr. til boligen. Ombygningen tog imidlertid lengere
tid end beregnet, og forst den 1. januar 2000 kunne
min hustru og jeg flytte ind i boligen, samtidig med at
personaletkunne overtagede smukt renoveredekontorlokaler. I de nasten to ir, der var gaetsidenmin ankomst til Bornholm, havdevort flyttelaesfra Amerika
veret opmagasineret,og vi havde i hovedpartenat tiden lejet et mobleret hus af Hotel Fredensborg.Vi folte
imidlertid fra den forste dag, at det var et sa stort privilegium at bo i den gamle og smukke atmosfaerefyldte Amtmandsgird, at vi ikke et oieblik fortrod det be
svel der var giet forud.

I
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Amtmandens Have
For min tiltreden var Ronne kommune blevet opmarksom pi, at amtmanden ikke langere skulle bo i
Amtmandsgirden, og at boligen skulle omdannes til
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Kortoversigt

kontorer. I den anledning forespurgte kommunen i
brev af 3. marts 1998Indenrigsministeriet om mulighedenfor, at Amtmandens Have kunne blive overtaget
af kommunen og ibnet for ofentligheden.
I brevet anforer kommunen, at )matr. Nr. 895aRonne
bygrunde omfatter et grundareal pi i alt ca.4.200 m2.
Haven og den ovrige ejendom er i princippet uafh€ngige afhinanden. Bygningsanleggethar sit egetanlseg
med girdsplads og indkorsel fra Storegade,mens den
ofentlige adgangtil havenkan foregafra Antoniestraede.<Som det vil fremgi af kortoversigtenhar kommunen ret i, at det vil vare nemt at dele matr. Nr. 895a
op i haven og den ovrige ejendom. Kommunen tilbod
i brevetat afholdeudgifterne ved f.eks.etableringafen
port eller tilmuring i den eksisterendeibning mellem
havenog den ovrige ejendom.

Fra den forste dag var jeg meget betagetaf den store
og lidt urskovsagtigehave lige midt i Ronne by med
de mange eksotisketraeerog buske, hvorimellem fle
re jeg aldrig havde set for. Her skal blot nevnes det
kampemessige 100 ir gamle morbertra, adskillige
figentraer, det store tulipantre, den store bliregn, der
helt dekker den sydlige gavl pi den gamle hestestald,
akacietr?eer,et stort magnolietrae,den flere hundrede
ir gamle eg i havenslrordostlige hjorne, de tre kempestore valnoddetreer i indkorslen fra Storegadeog
mengder af rhododendrum.
Jeg kan godt forsta, at Byforeningen for Ronne var
med til at sikre, at denne enestiendehave i 1967blev
fredet. Det hedder bl.a. i den tinglyste fredningsdeklaration: >Det nuverende havearealstilstand skal i
videst muligt omfang opretholdes. Havearealet mi
ingensindeudstykkes,bebyggeseller udlagges til parkeringspladser.<
Jeg reageredeved min tiltrieden positivt pi kon.rmu
nens henvendelse.leg skulle jo ikke bo i amtmandsgirden, og jeg kunne derfor vere enig i, at dette store
gronne omride burde renoveresog gorestilgengeligt
for o11'entligheden.
Flere,heriblandt politimester Claus
Noroxe, var lidt bekymrede for, at den nye park kun
ne udvikle sig til et tilholdssted for uonskedeelementer. Min positive holdning gik si vidt, at jeg inviterede
byridets medlemmer pi besigtigelseog kolde forfrisk
ninger.

Billederfra den tilgroedehaye. Foto priyat

Haven nu mit ansvar
Da det blev besluttet, at jeg alligevel skulle flytte ind
i AmtmandsgArden,meddeltejeg kommunen, at amt
mandshavenindtil videre forblev i statsligregi. Jegvar
samtidig klar over,at det nu var mit ansvarat sikre ha
ven for fremtiden. Haven var i alvorlig grad forsomt
gennem mange Ar. Den var helt tilgroet med et urskovsagtigtpr€g, hvilket mine borneborn fandt mere
spendende end den seneremere friseredepark. I havens sydligedel mod Snellemarkvar der et stort antal
udgiede elmetreer. Fra flere naboer foreli der klager
over nedfaldne grene. Min foresporgseltil Indenrigsministeriet om et mindre belob til en nodtorftig re
novering blev blankt afvist med den begrundelse,at
ministeriet ikke havde budget til renovering af haveanleg.
Der sketenu flere ting, som ibnede nye muligheder for
at fa gjort nogetrredhaven.Forst lykkedesdet at fi ansat er.rfuldtidsmedarbejder pi flekslonsvilkir, det vil
sigegratis for statsamtet,idet lonudgiften delesmellem
stat og kommune. Den pigaldende medarbejderskulle primart passeudendorsarealerne,men samtidig ge
til hinde pe kontoret med bl.a. kopiering og postom
deling. Det betod, at han og jeg kunne gi i gang med at
tynde ud i haven.leg havdeikke de store forudgiende
havekundskaber.Mit arbejdsliv havdeikke levnet megen tid til den slagsaktiviteter, si havearbejdeti vore
forskelligeboliger og i sommerhuseti Tisvildelejehav
de bestiet i grasslining og i at holde den ovrige bevoksning nede. Da jeg nu folte, at Amtmandens Have
var et ansvar,der var blevet mig betroet, begyndtejeg
at onske mig havebogertil jul og fodselsdagefor dog
at tilegne mig et vist minimumskendskab til havedrift.
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Det n€ste, der skete,var, at staten med virkning fra
1. januar 2001 samlede sit ejerskab af fast ejendom
piL ferre enheder, herunder ForsyaretsBygningstjeneste og Slots- og Ejendomsstyrelsen.Formilet var i
hojere grad end tidligere at professionaliseredriften
af statensfaste ejendomme. Indenrigsministeriets fa
ste ejendomme, herunder amtsgirdene blev overdraget til Slots- og Ejendomsstyrelsen,der i lobet af kort
tid opstilledeen 10 irsplan for vedligeholdelseaf Amtmandsg6rdensbygninger. Under droftelserneaf denne vedligeholdelsesplannavnte jeg for kundekoordinator Palle Vilhelmsen mit problem med det forsomte
haveanlag. Han reageredemegetpositivt og lovede,at
han pi det naestemode ville overtaleslots-og havechef
Ole Stattau fra Slots- og Ejendomsstyrelsentil at deltage.Hvis han kunne goresinteresseret,ville han vaere
den rette mand til at opstille en plan for haveanleggets renovering. Som en inspiration til besogetlovede
jeg at arrangereen tur for de to til Christianso,hvor de
aldrig havde varet. Bide Bornholm og specieltChristianso er kendt for det meget milde klima, der muliggor vakst afplanter, der ellers ikke horer hjemme i
den danskenatur. Pi oen kunne vi bl.a. fi inspiration
gennem et besogi forvalterensgamle, eksotiskehave.
I foriret 2002 havdevi en megetvellykket tur til Christianso, hvor forvalterens og Ole Stattausstore kendskab til planter gjorde, at jeg oplevedeChristianso p6
en helt ny mide. Ved et senerebesog pA Christianso
med Oluf Host Museets bestyrelseoplevedejeg oen
som inspirationskilde for en raekkeaf de kendte bornholmske malere.

Renovering afhaven
Ole Stattau, der ogsi havde ansvaretfor de kongelige
slottes haveanleg, tog imod udfordringen med at renovereen gammel bornholmsk haveog samtidig sikre,
at den bevaredesit bornholmske saerpr€g.Allerede i
midten afmaj foreli den forste skitsetil renoveringen.
Udgangspunktet for skitsen og de efterfolgendedroftelservar:
. at bevare mest muligt af den eksisterendebeplantning
. etablering af nyt stisystem,siledes at man kunne
spadserehele haven rundt. Hidtil havde der kun
varet en sti gennemhavenop til udgangentil Antoniestrede
. at terne toppen afbunkeren i det sydostligehjorne
l8

med henblik pi beplantning og etableringaf en udsigtsplatform
. at fritlegge den bornholmske kampestensmuri havenssydligedel og til gengeld dakke den lidt kedelige rode murstensrnur mod nord med beplantning
som f.eksvin og figen
. ved indgangen til haven fra den indre gird etable
ring afen nyterrassemed Nexo sandsten
. etablering af springvand i det eksisterendebeton
bassinmidt i haven
. der skulle vare masseraf blomstrende stauder,buskeog treer
. en sastor grasplane som muligt med henblik pi diversehavespilsom feks. crocket og petanque
. ny kokkenhavemed hojbede
. i den sydligedel afden indre gird faeldningafdet store platantre, der efterhinden var blevet en konkurrent til det storelindetre i midten afden indre gird
. i den nordlige del af den indre gird placering af
nogle eksotisketreer.
Da H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalensidst
i maj mined 2001 spiste frokost i Amtn.randsgirden,
kunne jeg tage dem med pi en havevandring og for,
telle om den forestiende store renovering af haveanIagget. Det var mit indtryk, at det gledede vores havekyndige Dronning, at der nu blev gjort noget for at
udnytte havensstorepotentiale.
I lobet af efteriret fardiggjorde Ole Stattau den sam
lede plan for havensrenovering og opstillede folgende
budget for projektet:
. nyt stisystemlangs sydmuren ca. 100m incl. kantindfatning og fernelse af bunkertop kr. 100.000
. skovning og rydning af treer og buske, regulering
af graesplanekr. 50.000
. ny plantning; roser,stauder,rhododendrum, frugttraer m.v kr. 50.000
. flisebelegning (terrassei sandsten)kr. 50.000.

Det ferdige resultat
Resultatetoversteglangt mine storste forventninger.
Det forste ir virkede det en smule bart, men allerede
iret efter, hvor de nyplantede vekster groede og
blomstrede,kunne man se, hvor flot Ole Stattau hav
de tankt haveanleggetind i en smuk bornholmsk helhed.

Underrenoveringen
var der dbenttil de omkringliggen
de huse.I baggrunden
detstoreegetrei hayensnordostre
hjorne.Fotopritat

Den samledeanlaegssumpa kr. 250.000blev godkendt
af Slots-og Ejendomsstyrelsen.
I det tidlige foritr 2002 gik anl=gsgartner Anders
Munck og hans folk i gang med renoveringsprojektet.

I stedet for en tilgroet have havde vi nu fiet en smuk
og eksotisk park med rigtig mange spendende detaljer. Allerede det forsteir pi Bornholm varjeg blevet si
fascineretaf de eksotiskeabetraer,jeg si rundt pi oen
og i forvalterens have pi Christianso, at jeg kobte og
plantede et i Amtmandens have. I de efterfolgendeir
blev det flyttet flere gange,og efter renoveringenfandt
det i 2002 sit blivende sted i havensvestlige del op ad
den gamle hestestald.Det mi vare et ekstra hirdfort
eksemplar,jeg fik anskaffet,for trods de mange flyt
ninger gror og trives det. Jeggleder rnig til at komme
tilbage om nogle ir og se,hvordan mit helt personlige
bidrag har udviklet sig.

Det fardige resultat fremgtr af den viste tegning over
haven.

I 2001 forerede Ronne Byforening et ginkgo biloba
trre (ternpeltre) til haven. Det holdt ogsi flyttedag et
par gange,inden det efter renoveringenfik sin blivende pladsi plenen i havensostligedel.

Allerede i slutningen afjuni 2002 kunne ieg presentere det nye smukke haveanlag for mine amtmandskol
leger med aegtefeller, idet amtmandenes sommermode med Indenrigsministeriet det 6r blev afholdt pi
Bornholm.

Det ny store staudebedvar en betagendeoplevelse,nir
det blomstrede.Det bestodaf455 planter og udformet
i regnbuensfarver. Hertil kom at stien i havensnordlige sidei helehavenslangde var kantet med de smukke
bli lavendelplanter.

Amtmandsmodeti Ronne2002

BrylluphosAmtmandO.Koefoed1923.
FotoBornholmsMuseum
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En lille detalje,som jeg ogsiLer lidt stolt al er de store tingsten placeretrundt om det store egetr€ i havens
nordostligeendeved udgangenti1 Antoniestrade. Ved
flere lejligheder fik gasterne serveretdrinks pi >tingstedet(.
Springvandethar ogs6sin egenhistorie, idet Ole Stattau og jeg korte ud til granitbruddet uden for Ronne, hvor vi fandt to granitblokke, der efter vores opfattelsepassedetil formilet. Den nedersteblok er rsd
granit og ovenpAligger en sort granitblok med en rod
stribe svarendetil farven i den nedersterode blok. Det
var i ovrigt et storre arbejdeat fi fremfort et elkabeltil
springvandettil at drive pumpen.
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Til hojrei billedetdet
Der serveres
drinksvedspringvandet.
storetulipantre.Fotoprivat
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Tegningaf denfrerdigehave.Arkitekt OleStattau.

Jegkunne blive ved med at nevne spendendedetaljer,
men det er en have,som alle kan haveglede af selvat
gi pdLopdagelsei. Stisystemeter udformet pi en sidan
mide, at man kan vandre rundt og oplevehele haven
pi turen.

forskelligartederoser.Der er ikke andre stederi Danmark end pA Bornholm, hvor man en sommermorgen
kan gi ud i sin haveog plukke og sette tenderne i en
herlig moden figen, og hvor de forskelligartedenodder
pi julebordet og mandlen i risengrodener afegen avl.

Haven blev imidlertid ikke kun en prydhave,men ogsi
en nytte og brugshave.Hvert Ar en stor host af hassel- og valnodder, mandler, figner, morber, vindru
er, ebler, perer, kirseber, blommer, stikkelsbrr, ribs,
solbaersamt grontsagerog krydderurter fra hojbedene, herunder artiskokker, som vi med stort held dyrkede.Hertil kom at vi kunne tageblomster ind en stor
del af iret. Specielthavdevi stor glede afde mange og

Det var ogsi en dejlig haveat havegester i. Drinks ved
springvandet eller pi >tingstedet<og grill middag pi
den flotte Nexo sandstensterrasse.Bagefter crocket
eller petanquepi phenen i havensvestlige del. Denne
plane havde Ole Stattau udformet til formilet. Hele
den midterste rundkreds af planen er forsenket en
smule. En sidan konstruktion lyder det franske navn
en boulingrin.

Haven setfra oten. Man fdr her et indtryk aJ httor tet haven er omkransetafb)rel1.Fotopriyat

Da der nu var anvendt mange skattekroner pa projektet,syntesjeg ikke, at det smukkehaveanlegkun skul
le v:ere til glade for amtmanden og hans g€ster samt
statsamtetspersonale,men haven skulle vaeretilgaengelig for alle, der onskedeat se den. Jegindforte derfor
den ordning, at nir porten i Storegadestod iben, hvad
den altid gjorde i dagarbejdstiden,
var alle velkon.rne
til at ga ind i haven.Dette tilbud var der specieltmange
turister, der benyttede sig af. Desudenaftalte jeg med
naturvejleder Soren Sillehoved, at han kunne slutte

sinebyvandringeri Ronneaf med en rundtur i haven.
En somn.reraften,
hvor vi sad pi terrassenog grillede
med born og borneborn,var vi pludseligtomgivetaf
Soren Sillehoved og omkring 100 turister. Vi havde
helt glemt, at der var byvandring der.raften. Til gengald fik de mangeturister en oplevelseaf, at det var en
have,der blev brugt afhusets beboerei dagligdagen.

Efterskrift
I forbindelsemed den nye kommunalreform blev den
amtsligeopdelingaf Danmark aflostaf en opdelingi
fem regioner, hvor Bornholm blev en del af hovedstadsregionen.Det betod, at amtmandsstillingerne
blev nedlagt,og den 1.januar 2006forlodjeg min stil
ling og Amtmandsgirden, men det er med stor taknemmelighed,at min hustru og jeg tenker tilbagepA
de ir, vi havdedet privilegium at bo i dissesrnukkeog
historiskeomgivelser.

Der er rlrckketop til middagpd den nyesandstensterrasse,
htor ogsi det solurstdr,som i 1923aJde valgteamtsrids
medlemmerblevforeret til amtmalldKoefoedogfrue i anledningaf deressobbryllup.Fotoprirat
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Senereer Amtmandsgirden blevet overtagetaf Bornholms regionskommune.Det vil derfor vere naturligt,
at de oprindelige planer l.red at ibne An.rtn'randens
Have for offentlighedennu foresud i livet. Jeghiber, at
bide bornholmereog turistervil siettepris pe at opleve denne smukke eksotiskehave midt i Ronne by og
samtidig fi en fornemmelse af den rolle, som Amtmandsgirdenn.redtilhorendeomgivelserhar spillet i
Bornholmshistorie.

