
Haverne i Ronne



' O H A N N E S  T H O M S

HAVERNE I RONNE

TEGNINGER OG V IGNBTTER

POUL STOLZE

COLBERGS BFTF .  BOGTRYKKBRI  196 '



F O R O R D

p t p"t ord til forklaring er nldvendige for ikke
L) at skuffe den lcser, der af titlen: >Haverne i
Rflnne* skulle fi den rro, ar han her vil blive fOrt
pi vandring igennem en rakke af byens serlig be-
merkelsesvcrdige haver. Med det formil at samle
materiale, der skal danne grundlag for udarbejdelsen
af en samlet uBevaringsplan for R/nneu beskaftiger
Byforeningen for Rgnne sig med en rekke detailler
i bybilledet. Under arbejdet hermed har jeg, blandt
forskellige v€senrlige strukturelementer, hvoraf den
gamle by bestlr, s4g. at drage et enkelt frem. Det
er siledes blot nogle almene betragtninger over em-
net. Det er en del af en mosaik, der forhibentlig kan
samles til et helhedsbillede inden for en overskuelig
tid. - Det kan naturligvis ikke undg&s, at et sidant
arbejde preges af personlige ideer og meninger. Det
er derfor at opfatte som er indleg i en debat, ihvorvel
det er mit hib, at mange mttte dele mine anskuelser.

R6nne, oktober 1965.

Johannes Thoms.



J fnder 
fallestirlen: ,Danmarks he'igheder< er der udkommet

lr-" en rckke publikationer, hvoriblandt man finder ono Norn,s
glimrende skildring af Bornhorms byer.1 At Rpnne har sidanne
kvaliteter, at den kan henregnes til Danmarks herligheder, er rig-
tigt, men dette erkendes ver af de fleste f6rct efter lengere tids
indleven og fordybelse i byen.

Grundlaget for, ar Rpnnes haver er kommet til at spille en
serlig rolle i byens struktur, er mangearrcL Her kan nevnes byens
narurbestemte beliggenhed og indbyggernes bosetnings_ og bygge_
tradition. Denne tradition er igen betinget af beboerne-s n-Iirrg, d.,
indtil nyere tid vesentligst har varer fiskeri, slfatt og 

"g.rbr-,rg.Herom skriver amtmand Mandix den 2. november 1g01 til
Rentekammerer:2 >Det er vanskerigere her end mange andre steder
bestemt at opgive Naringsvejene, da, formedels den store borger-
lrye og Neringsfrihed, som flyder af dette Lands Forfatning, en
stor Mengde Mennesker gives _ som nare sig saa godt som de
kunde, ved at fuske i Alt, Haandverk, Fiskeri, smaahandel, sragteri,
Brendeviinsbrenden o. m. - Beforkningen i stederne er i Foihord
til Befolkningen paa Landet langt stlrre i dette Amt end i nogen
anden Deel af Danmark, hvortil Grunden er, ar stredernes Beboere
her under en saadan almindelig Frihed, som nys er nzrvnt, spge
for en stor Deel deres Naring i saadanne Beskeftigelser, som egenr-
ligen ere Landboernes.u



Derfor har Rlnne altid veret en grln by. Rpnnes haver og
trcer er et i4jnefaldende trek i helhedsbilledet og er for byen af
allerst/rste verdi.

T€ser 
vi de gamle beskrivelser af byen, stpder vi p& haverne og

I-r det grlnne igen og igen. Pi grundlag af den i hovedtrekkene
nfljagtige grundtegning af R6nne i Peder Resen Ravns Danske
Adas (1684) tegner Zahrtmann3 billedet af byens udseende for
ca. 300 ir siden.

Trods den ringe udstrekning var der dog rigelig plads for haver
og hjemmemarker. Bag de store skippergirde pi Storegades /stside
strakte sig hjemmemarker op til Store Torv, medens girdene pi
Grlnnegades vestside havde udstrakte haver ned til stranden. Haven
til Ridmand Bohns glrd (senere Rasch's gird) var den st/rste og
strakte sig endnu i 1880 hen til Vestergade. Haven kaldtes da Dom-
merehaven, og girden er det nuverende Missionshotel.a Vest for
den sydlige ende af Grlnnegade li Rosengirden,s uhvilchen saa
kaldes efter Holger Rosenkranzu.

I P. N. Skovgaards uBeskrivelse over Bornholmo6 nevnes blot,
at k6bstadsboerne >beflime sig temmeligen paa Havevasnet<. Som
rlnnebo noterer man sig dog med tilfredshed, ar han taler om
>Vestre Herred, dlforn kaldet Rpnne-Herred (R/dne Hereth) efter
den deri beliggende Land.ets bed;te By, RQnne.<

Ogsi Rawert og GarliebT g\r kun et enkelt notat om Rpnnes
haver fra deres rejse i 1815. uTil Indhegning af Haverne, hvormed
n€sten hvert Huus er forsynet, bruges ikke sjeldent Bindingsverks
Mureu.

Panum 8 gir noget nermere ind p& vort emne. I beskrivelsen
1830 leser man: >Haver anlagte paa Strandbakken Spnden for Hav-
nen, adskillige Linde og andre Treer, som fgr mere end nu have
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v€ret plantede i Gaardene og paa Gaderne - bidrage meget til at
forskpnne Byen. Det var at flnske, ar man vilde fornye den Mode,
at plante Trrer ved Husene, da de baade give Le f.or Vindene,
Skygge for Solen og see godt ud.u Videre skriver han: ,Hver Gaard
nasten har sin Have hos sig, oftest omgiven af en smuk Bindings-
verks Muur, over hvilken Traerne fremrage.u Det giver )Byen et
friere Udseende og en st/rre Udstrakning, hvorhos det ogsaa gjpr

den til et sundere Opholdssted."
Medens Panum siledes holder sig til stdanne kloge almene be-

tragtninger, giver Fr. Thaarup (1839) flere oplysninger om de en-
kelte haver og deres ejere.

Han henviser f6rst til By- og Herredsfoged Assessor Viborgs ind-
bereming, hvori det til Amrmandskabet 1806 om Havevesenet i
Rpnne skrives: uHer ere adskillige og har vcret endnu flere, ret
vakre Haver. Kommandantens, Strandingskommissioncr T/nnes
Rasch's og Kjpbmand Hans Anker Kofods fonjene isar at an-



merkes.( T/nnes Rasch's have beskrives i meget blomstrende ven-

dinger. u- i denne Have har den smilende Natur dannet sig et

eget Eden, i denne Have har hun udstrpet sin Velsignelse, der

overgaar al Forestilling. - Ingensteds seer man en saadan Tre-

skole, og ingensteds saa dejlige Frugter at alle Slags." - 'Haverne i

R/nne frembringe og en stor Mengde Blomster. Ved disses Opelsk-

ning udmerker sig iser Blomstervennen, Toldkasserer Heiberg.ug

>Asparges og Jordber frembringer og R/nne i Overfl/dighed."

Herefter beretter Thaarup om sine egne indtryk i 1836: "Maior
Petersen - ved Exempel af sin egen Have i R/nne, og ved den vel-

villigste Raadgivelse ved andre Havers Anlcg, eller Udvidelse og

Dyrkning, har haft megen Indflydelse.u

Blandt R/nnes haver fremhcver han: Kommandantens Hr'

Oberst v. Hoffmanns (der forhen var i Tpnnes Rasch's Eie); Haven

ved den Gaard, der udgjpr det store Torvs nordlige Linie (eiedes

1806 af davarende Kommandant, Oberst v. Funch); Amtsforval-

teren, Justitsraad Sehesteds,lo Prastegaarden, DHrr Johnson's og

\7insl6vs Haver. Kancelliraad Gorm's og Krigsraad Gardes Haver

n€vnes i anden rekke.

om amtsforvalter sehesteds have skrives i Prins christian Frede-

rilrs rejsejournal fra 7824,71 at der urvende Haver er til Gaarden,

i den ene flere gamle Morbcrtreer som bere serdeles vel -u.

Amtsforvalter Sehesteds bolig var den tidligere nevnte Rosen-

gaarden, der i midten af 1700-6rene ejedes af amtsforvalter chri-

stopher Schrpder. Zahnmann 12 forteller, at han var en stor blom-

sterven, og at der i hans have uden 25. novembet 1752 plukkedes

r/de, hvide og blaa kvkpjer, rpde Nelliker, gule Violer, Rosmarin,

Vikker og Lupiner, og allerede den neste 22. februar stod der

Dorotheae hvide Liljer udsprungneu.
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Johnsons Gaard er det nuverende Storegade 15, og \7insl/vs

have er den til Kommandantgirden hprende, Storegade m. 42. Kan-

cellirid Gormsl4 Gaard li i Grlnnegade og ejes nu af fabrikken

Spholm, medens Krigsraad Gardes 15 have i dag mi nevnes i flrste

rekke, da det drejer sig om Amtsgaardens have.

\ /i rykker atter noget frem i tiden til omkring midten af 1800-

! tallet. Det er fra denne periode, Johan Hansen 16 foneller i

sine erindringer.

Ovennevnte gird ved nordenden af Store Torv ejedes da af By-

foged Claudius Pingel (1747-1832). @st for Nprregade havde

Pingel anlagt en stor have, og han mi have betragtet den med en

vis stolthed og glade, idet han om slndagen ibnede den. Byens
uanstendige Folku kunne da spadsere tur i haven og fi del i gladen.

Efter Pingels d/d og flere ejerskifter omdannede snedker Ole Skow

haven til et forlystelsessted for byens ungdom. Haven forfaldt her-



efter hurtigt; ,Ole Skows Haveu gik til grunde, og omridet blev

senere bebygget.

Hansen nevner endvidere, at hele Pistolstredes sydside optages

af en stor have, og at lindetrcr langs husene er almindeligt fore-

kommende, iser i Storegade.

Fra tiden lidt over irhundredes midte er vi si heldige at have den

bedste illustration af en karakteristisk Rflnne-have. Det er Kr. Zahrt-

manns maleri pi Bornholms Museum af 'Bedstemoders Haveu fra

1868. I billedets hpjre side ses en kampestensmur, medens to gird-

fl6je danner havens Qvrige afgrensning. Sollyset falder gennem ff€-

ernes lpv og f.Lr blomsternes farve til at lyse. Stokroser, liljer og

sirligt opbundne stauder st&r langs gangene mellem plene og urte-

bed. Motivet er hundredtrigt, men billedet kunne vere malt i dag'

Haven hgrte til uHans Hjonhs Gaardu p& det s/ndre hi|rne af

Storegade og Krystalgade,l? hvor endnu en enkelt bindingsverks-

lcnge mod Storegade er bevaret.

Fra samme tid har vi oplysninger om en anden betydningsfuld

have, der ogslt b4r ncvnes, da den udgjorde en vigtig del af born-

holmer-geologen Magnus Jespersens 
18 hjemlige milieu i Sct. Mor-

tensgade, hvor han boede 1871-1881. 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 -treer voksede der en b08 i

haven, hvilket den gang var en sjeldenhed. En anden usedvanlig

ting var havens stenhpj med stenh/jsplanter. Magnus Jespersen var

som faderen meget interesseret i haven og eksperimenterede med

forskellige former for kunstg6dning, medens haven for bprnene

var >et sandt Eldoradou.

Fra tiden omkring irhundredskiftet har vi et meget levende bil-

lede tegnet i borgmester Niels Nielsensl0 bog om Rpnne (1890-
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l9I4). Hvad der glr denne bog serlig verdifuld er, at den er kri-

tisk og analyserende foruden at v&re beskrivende.
I den fdrste omtale af byens haver sammenholder han siledes en

rosende bladartikel af en tysk turist med Martin Andersen Nex/'s

skildring af Rpnne i "Pelle Erobrerenu. Turisten taler om de skin-

nende rene gader og huse og om de smukt passede blomsterhaver,

medens Pelle ogsi havde underslgt bagsiden af hvert hus, uog der

var det vasketude med langt slimet skeg, stinkende svinetlnder og

en stor m@dingkasse med en ram hyld over(.

Det er klart, at sidanne forhold med svinesti, ibne m/ddinger og

latriner uden tdnder mttte dominere haveomriderne i stigende grad

med den Agede befolkningsmangde og det stprre antal huse. Dertil

kom, at aflgb f.n k6kkener og mlddinger gik gennem de util-

strekkelige, &bne render. ,Under regnskyl satte vandet over bred-

derne og skyllede slammet udover de haver og girde, den lpb

igennem,.. skriver Niels Nielsen.
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Disse uhumske, sundhedsfarlige forhold havde dog vel varet
endnu mere uudholdelige, om ikke bebyggelsen stadig havde vcret
relativt iben med langt stlrre frie arealer mellem husrekkerne, end
hvad der var almindeligt i den danske provins. plads skal der til,
nir man som sagfgrer og justirsrid N. C. Olsen helt til 1917
uhavde kunnet klare sig med at gi i dekning bag sin haves mange
og store ribsbuskeo. Justitsriden boede i Krystalgade nr. 14, hvis
have i dag er blandr de smukkeste i byen.

Nybyggeriet bredte sig i periferien af byen og skete siledes ikkc
pi bekostning af de gamle oprindelige havearealer. Derimod op-
deltes de tidligere store ul,pkkeru i rekker af nye beboelseshuse
med hver sit haveareal. Som eksempel kan navnes mod syd den
store Bidstrups Llkke, hvor Stormgade, Pilestrcde og Bekken blev
fgjet til byens gadenet.

Ogsi den videre udvikling af byen op til vore dage er lykkelig-
vis sket uden vcsentlig endring af det gamle Rpnnes struktur.

Det omride i byen, som har den st/rste interesse, omfatter de
aldste kvarterer omkring Storegade og Grlnnegade og kvarteret
syd for kirken.

Ved regulering af Nygade-Snellemark-Vestergade efter bom-
bardementet i 1945 er den gamle bydel ganske vist delt af den
nye, gennemgiende trafikire, men udg/r dog i strukturmessig
henseende en helhed.

Langs Store Torvegade-Store- og Lille Torv-Slndergade er for-
retningslivet koncenrreret i en sidan grad, at det naturligvis giver
sit serlige preg med hastigere andringer i billedet og specielt
hgjere udnyttelsesgrad af de bagved liggende omr6der. Her spiller
splrgsmilet om at skaffe mulighed for bilparkering serligt ind.
Det store, gamle haveomride afgrenset af Lille Torv, Torvegade
og Tornegade har mittet vige, og et grdift omride bliver stenoro.
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Nuvel, mange hensyn mi afvejes mod hinanden, og dette er ikke
stedet for diskussion om trafikproblemer, reelle eller ikke. Lad os
vende os igen til det gamle byomride, der er bevaret som blan-
det, men overvejende beboelseskvarrer med den lave bebyggelse af
enfamilieshuse med de enestiende haver. Et sidant samlet omride
med den oprindelige karakter bevaret gennem flere hundrede ir
finder ikke sin lige i nogen anden dansk kpbstad.

fu(ommer man til Rpnne i dag og gennem kahyttens ko/je ser
I\ byen dukke frem af havdisen, eller nir ens ivrige fljne prever
at f.ange detailler i helheden det korte /jeblik, inden flyveren lreg-
ger an til landing, er f6rsteindtrykket der samme: Rpde tage, grpnne
trieer og store havearealer samlet omkring kirken pi bakken over
havnen.

Gir man pi opdagelse gennem de krogede gader, ser man tre-
toppe rage op over tagene, og ud over havemurene valder grene
og blomster. Gennem husenes porte eller de smalle genger kan
man fi held til - i ramme af bindingsverk og gavlmure - ar over-
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raskes og nyde billedet af havernes herlighed i dybden. Og mange

steder langs husfacaderne giver grupper af stokroser og andre blom-

ster et forvarsel om disse herligheder.

Men det er jo lukkede private havcr. Hvad kommer de os ved,

og hvad glede har vi af dem, vil mange sige. Det er imidlertid

p& mange mider en helt fsjlagtig problemstilling.

Der er nemlig mange forskellige typer af haver i denne by -

ogsi mange Sbne for enhver.

Pi skrenten neden for den nordlige ende af Kapelvei ligger

husenes spendende haver med trapper og terrasser ibne og fanger

blikket bide under indsejling i havnen, og nir man spadserer pi

kajer og i btdehavnen.

Gi op ad Kirkebakken og nyd de smi, pyntelige haver bag

Storegadehusene! Nesten niet op til Kirkepladsen ligger pi venstre

hind vel en af byens mindste haver. Mellem det gamle kampe-

stenshus og muren mod gaden er der kun lige plads til en rekke

smalle stentrin, men ind imellem stenene stir rosenbuske og figen,

og den gule larkespore lyser oD som smi bil. Hus, mur og bevoks-

ning er den smukkeste enhed.

Det kan jo ske, at haver ibnes for en. Naturligvis /nskcr vi alle

privatlivets fred respekteret, men haveejere er nu ofte et meget ven-

ligsindet folkeferd.

En mand i den vestlige del af byen har den serlige art figentre,

hvis frugter er gule, nir de er fuldmodne. Da jeg ringede pi hans

dgr og bad om lov til at se det, blev jeg straks bedt ind og fik

ibenbaret en rekke botaniske sjeldenheder og gik derfra med sin-

det fyldt af skpnhedsindtryk. Det var en af de ualmindelige haver,

en samlers have.

Almindelig er derimod girdhaverne, smi eller st/rre, men med

en sarlig intim hygge.
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Murene er dakket af espalier-treer, og mellem fliser eller bro-

lagning er der fundet plads til smibede. Eller man har fundet

anvendelse for gamle krukker og potter, der flyder over med irs-

tidens blomster. Her er girdspladsen medinddraget i haven, eller

huset udvidet med girden, som man nu ser pi dct. Hvor f$r mN,-

ding og af.fald havde sin plads, kan familien nu rekreere sig i fri-

tiden. Sollys og skygger veksler, og her er lc og fred og ro.

I forbindelse med omtalen af girdhaverne er det naturligt at
fremheve et serligt karakteristisk trak ved haverne i Rlnne.

Det er de enkelte ejendommes afgransning fra hinanden ved

de mandsh/je havemure i skellene. Som haverne aflukkes mod
gaderne af hus og veggered, siledes afgranses haverne ogsi mod
hinanden af bindingsvarks- eller murstensmure. Dette medvirker

til at give haverummene deres serlige intime karakter. I enkelte

tilfelde er endog tidligere tiders kampestensgerder bevaret.
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Udpregede nyttehaver er vel fi., men mange finder plads til lidt
krydderurter af forskellig art. Dild og llvstikke stir jo heller ikke
tilbage i sk6nhed for mangen prydplante. Der h/*es dog vel meger
store mengder frugt i mange haver.

Tilbage er de meget store haver, vi alle kender, ogsi selv om vi
ikke har haft adgang til dem. Hotellernes haver, Amtsgirdens,
Kommandantgirdens, Prestegirdens og nogle enkelte flere. De
er kun fi, men af si meget des st@rre betydning.

For dem alle gelder, at med det hus eller den gird, de h6rer
til, udg/r de en helhed, hvor den ene del ikke kan undvare den
anden. Det drejer sig her om er stykke kulrurhistorie, som det er
vor pligt at bevare. Det er pi en gang rninder om en svunden
tid og i hgj gra<l levende elemenrer i R6nne af i dag. Bide ejen-
dommenes historie, deres nuverende brug og nuridige ejerforhold
mi tilsikre dem beskyttelse. Kun for hotelhavernes vedkommende
gfir der sig serlige forhold galdende, men ogs& her er det meget
tvivlsomt, om det, der vindes ved indgreb i ejendommenes haver,
kan opveje det, der tabes. Mig synes det, som om for meget alle-
rede er tabt.

Netop ved deres format er disse store, gamle haver noget serlig
vardifuldt. Kun inden for disse vide rammer kan en serlig form
for gammel havekultur besti. Den lange, lukkede npddegang, de
store plener, rosen- og staudebede og samtidig valngddetreets og
de gamle frugttreers store kroner. Hvor finder vi plads til dette i
en nutidig have af almindelig borgerligt format?

\ /i 
sfnes, det er en selvfolgelig ting, at vi har fritstiende abrikos-

V treer i vore haver, og ar vi om efteriret kan plukke den gyldne,
dunede frugt, men andre steder i landet er noget lignende ikke
en selvf6lgelighed. Det henger pl en eller anden mide sammen
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med vore serlige klimatiske forhold, der ogs& har betydning for
andre after, der prager vore haver og g$r dem til noget serligt.

Jeg skal kort nevne nogle af de faktorer, der 96r sig gel-
dende.2o Pivirkningen f.n Qsters@ns vande forsinker vort forir
ca. 8 dage, men til gengald er havets varmereserver hen p& Sret
&rsag til, at sornmeren forlenges hen i efterirets mineder, og den
fprsrc frost kommer ca. 1 mined senere (medio november) end i
det /vrige land. I tiden fra augusr til og med februar har R/nne
en hpjere middeltemperatur end det pvrige land. Luftens fugtig-
hedsgrad kan periodevis vcre h6j, men nedbgrsmangden er ringe
i vore kystomrlder, og dette gelder ogsi for R/nne. Det har
sikkert ogs& betydning for vegetationen i vore haver, at disse ligger
relativt i la, skermet af huse og mure.

Jeg navnte indledningsvis abrikos, men som noget karakteristisk
herovre - og vel betinget af de anf6rte klimaforhold - bgr f6rst

1 7



fremhaves vore morber. Traet krever god, varm jordbund, da
de nye skud ellers fryser ned hvert ir. Endvidere er grene og blade
meget skgre, si treet mi vere godt i le. Ogsl figentraer kraver
varme og lc, men disse smukke treer med de store, indskirne
blade og de spandende violette frugter finder plads i alle haver.
Vinstok og bliregn nyder ogst godt af de serlig gode vekstbetin-
gelser her.

Findes der siledes et helt sydlandsk islet i vort havebillede, si
er betingelserne ogsi til stede for en serlig frodighed og rigdom
af den havevegetation, der ogsl i det /vrige land er almindelig.

Intet under, ar vorr havevasen har gjort sig si bemerket langr
tilbage i tiden.

Er der nu skrevet om treer og blomster, om haverum og mure,
om grlnt og frugter, si mt fuglelivet i R/nnes haver ogsi nevnes,
for det er ogsi en del af de verdier, der er betinget af havernes
bestien.

En og anden, der en tidlig morgen er blevet vekket af tyrker-
duens skrig, kunne miske nok pnske sig den foruden, men tilgiver
man den ikke, nir man ser dens fine silhuet i toppen af birken og
dens dybttonede du-duudu lyder hen over tagene? Ni, men den
flvrige fuglekvidren i treer og buske gleder vel de fleste. Vi har
vores faste bestand af grispurve og solsorter. Sterene befolker vore
kasser, der i pvrigt i R/nne har mange markelige og kunstfardige
former. Jeg selv har fra min forgenger i huset arvet en af form
som @sterlars rundkirke og en med 4lejligheder kaldet nM/llers

Mindeu. Musvit og blimejse kommer ofte pt besflg, og et have-
sangerpar og den lille rldhals holder trofast til. I trektiden er der
livligt i alle haver, og amernes antal naturligvis st/rre end i det
daglige. Ikke mindst, nir bladene er faldet og om vinteren, er
fuglenes ferden i haverne blottet for vore ejne. Br'r og frQ trekker
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dem til; enhver sl6s for at redde fpden. Og det er som en ny
blomstring, nir en flok silkehaler renser hylden for de sidste efter-
ladte ber.

1 alle storbyer mi man i dag kempe med en rekke problemer, der
I er opstiet som f4lge af. for stor udnyttelsesgrad af. byarealerne i
forbindelse med den tekniske og trafikale udvikling. Det er f.6rst og
fremmest st/jplagen og lufdorureningen, jeg tenker pi. Det drejer
sig imidlertid ogsl om normer for menneskenes boliger, om bprne-
nes muligheder for friluftsliv og leg og meget mere.

Ogs& i de mindre bysamfund bliver disse problemer hyppigere
og mere merkbare. Men i de gamle kvarterer i Rpnne beh6ver disse
splrgsmll ik&e at blive af vasentlig betydning. Med den relativ
store afstand mellem de mere befardede gader, med udnyttelse af
husene vasentligst til boligformil og med de frie mellemliggende
grlnne haveomrider har vi et varn mod de plager, der hjemspger
mange andre byer.

Her er muligheden for en virkelig menneskeverdig tilverelse
til stede. Hvad den moderne byplanlegger streber efter at skabe i
nye bysamfund findes her baseret pl tradition og tillige betinget
af frie udfoldelsesmuligheder og en fornuftigt ledet udvikling af

byen. R/nneboens fasdrolden 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 Rdnne.

Uden at g/re den gamle bydel til et rnuseum kan man ved lokal
kommunalpolitisk indsats bevare omddet i overensstemmelse med

dets hidtidige karakter i henseende til bebyggelse og beplantning.2l
Bebyggelse og beplanming ml tages som en helhed! Haveomriderne
kan ikke anfegtes, uden at der sker en strukturcndring af bydelen

og dermed en v€sentlig forringelse. Derfor ml haverne bevares,

1 9



og de, der ikke vil erkende dette, vil af efteniden ddmmes for deres
korsynethed.

Lad mig dog straks tilfgje, at det er min bestemte tro, at r6nne-
boerne med de ansvarlige myndigheder i spidsen vil vide at verne
og bevare den gamle bydel og dens haver. Det er et uundverligt led
i helheden af nutidens levende Rpnne, og byens nye boligomr&der
kan med fordel afspejle irhundreders vardifulde traditioner.

Mi ogsi fremtidens tilrejsende og tilflyttere som panum hafte
sig ved, >at hver Gaard nasten har sin Havec, hvilket giver rgysn
et friere Udseende og en st/rre Udstrakning, hvorhos det ogsaa ggr
den til et sundere Opholdsstedu!
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