
Amtmandens have
Historien om forvandling og bevarelse af en

bornholmsk have

af forgen F. Varder

Hvordan jeg kom til at bo i Amtmandsgirden

Fra at have bekledt stillinger som amtssygehusdirek
tor i Frederiksborg amt, departementschef i Sund-
hedsministeriet og senest tre ir som medlem af Ver
densbankens bestyrelse i Washington kom jeg i foriret
1998 direkte 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 statsamtslige funktio-
ner. Amtmanden var formand for Tilsynsridet, for Ci-
vilregionen, for Det Sociale Nevn, for Udskrivnings-
kredsen og for Det Psykiatriske Patientklagenevn.
Administrationen af alle de nevnte omrider blev va-
retaget af statsamtets personale. Hertil kom det store
sagsomride med familieret, personret og retspleje.

Forinden var jeg blevet gjort bekendt med, at folketin
gets Finansudvalg havde besluttet, at amtmandsboli-
gerne skulle nedlagges ved ledighed. Altsi skulle jeg
ikke som mine forgengere bo i den gamle amtmands-
gird. Si den forste tid boede jeg pi hotel, medens jeg
si pi mulige boliger i Ronne og omegn.

I forbindelse med min tiltraden var jeg rundt pa hof-
lighedsvisit hos de bornholmske borgmestre. Bide de
og andre jeg modte gav udtryk for det forkerte i, at den
bornholmske amtmand ikke langere skulle bo i Amt
mandsgirden i Storegade, som det havde yeret tilfel-
det siden 1839.

Kort efter min tiltraden var jeg i udnevnelsesaudi-
ens hos 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 nedleggelse af 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 audiensen opsogte jeg Indenrigsministeriets de-
partementschef og fortalte ham, at der pi Bornholm
ikke var den store forsti.else for, at arntmanden ikke
langere skulle bo i Amtmandsgarden, og jeg nevnte
min samtale med HM Dronningen samme dag. Han
lovede at se pi sagen, og kort efter meddelte han, at det
nu var besluttet at gore en undtagelse i Bornholms til-
felde. Si hvis jeg kunne finde en ornbygningslosning,
der indebar, at det personale, der pi det tidspunkt var
placeret i lejede lokaler pi Kommandantgirden i Sto-
regade, ogsi kunne rummes i Amtmandsgirden, kun
ne jeg flytte ind i boligen.
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Vinterstemning i den indre gdrd.

I
l

Renovering af Amtmandsgirdens bygninger

Ved at nedlaegge fire gestevarelser og et badeverelse

pi 1. sal og omdanne disse rum til kontorer lykkedes

det at finde en losning, se statsamtets samlede perso-

nale kunne rummes i Amtmandsgirden samtidig med

en amtmandsbolig i stuetagen pi omkring 400 m2.

Der var afsat et belob pa 0,8 mill. kr. til en renovering

af kontorlokalerne, men dette belob var helt utilstr€k-

keligt, idet hele bygningsmassen trangte hirdt til en

gennemgribende istandsettelse, hvortil kom isolering

afhele l. sal. Det lykkedes at 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

personalet kunne overtage de smukt renoverede kon-

torlokaler. I de nasten to ir, der var gaet siden min an-

komst til Bornholm, havde vort flyttelaes fra Amerika

veret opmagasineret, og vi havde i hovedparten at ti-

den lejet et mobleret hus af Hotel Fredensborg. Vi folte

imidlertid fra den forste dag, at det var et sa stort pri-

vilegium at bo i den gamle og smukke atmosfaerefyld-

te Amtmandsgird, at vi ikke et oieblik fortrod det be

svel der var giet forud.

Amtmandens Have

For min tiltreden var Ronne kommune blevet op-

marksom 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 1998 Indenrigsministeriet om mulig-

heden for, at Amtmandens Have kunne blive overtaget

af kommunen og ibnet for ofentligheden.

I brevet anforer kommunen, at )matr. Nr. 895a Ronne

bygrunde omfatter et grundareal pi i alt ca. 4.200 m2.

Haven og den ovrige ejendom er i princippet uafh€n-

gige afhinanden. Bygningsanlegget har sit eget anlseg

med girdsplads og indkorsel fra Storegade, mens den

ofentlige adgang til haven kan forega fra Antoniestrae-

de.< Som det vil fremgi af kortoversigten har kommu-

nen ret i, at det vil vare nemt at dele matr. Nr. 895a

op i haven og den ovrige ejendom. Kommunen tilbod

i brevet at afholde udgifterne ved f.eks. etablering afen

port eller tilmuring i den eksisterende ibning mellem

haven og den ovrige ejendom.



Fra den forste dag var jeg meget betaget af den store
og lidt urskovsagtige have lige midt i Ronne by med
de mange eksotiske traeer og 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 havens lrordostlige hjorne, de tre kem-
pestore valnoddetreer i indkorslen fra Storegade og
mengder af rhododendrum.

Jeg kan godt forsta, at Byforeningen for Ronne var

med til at sikre, at denne enestiende have i 1967 blev
fredet. Det hedder bl.a. i den tinglyste fredningsde-
klaration: >Det nuverende haveareals tilstand skal i

videst muligt omfang opretholdes. Havearealet mi
ingensinde udstykkes, bebygges eller udlagges til par-

keringspladser.<

Jeg reagerede ved min tiltrieden positivt pi kon.rmu
nens henvendelse. leg skulle jo ikke bo i amtmands-
girden, og jeg kunne derfor vere enig i, at dette store
gronne omride burde renoveres og gores tilgengeligt
for o11'entligheden. Flere, heriblandt politimester Claus
Noroxe, var lidt bekymrede for, at den nye park kun

ne udvikle sig til et tilholdssted for uonskede elemen-
ter. Min positive holdning gik si vidt, at jeg inviterede
byridets medlemmer pi besigtigelse og kolde forfrisk

ninger.

Billederfra den tilgroede haye. Foto priyat

Haven nu mit ansvar

Da det blev besluttet, at jeg alligevel skulle flytte ind
i AmtmandsgArden, meddelte jeg kommunen, at amt
mandshaven indtil videre forblev i statslig regi. Jeg var
samtidig klar over, at det nu var mit ansvar at sikre ha
ven for fremtiden. Haven var i alvorlig grad forsomt
gennem mange Ar. Den var helt tilgroet med et ur-
skovsagtigt pr€g, hvilket mine borneborn fandt mere
spendende end den senere mere friserede park. I ha-
vens sydlige del mod Snellemark var der et stort antal
udgiede elmetreer. Fra flere naboer foreli der klager

over nedfaldne grene. Min foresporgsel til Indenrigs-
ministeriet om et mindre belob til en nodtorftig re
novering blev blankt afvist med den begrundelse, at
ministeriet ikke havde budget til renovering af have-
anleg.

Der skete nu flere ting, som ibnede nye muligheder for
at fa gjort noget rred haven. Forst lykkedes det at fi an-
sat er.r fuldtidsmedarbejder pi flekslonsvilkir, det vil
sige gratis for statsamtet, idet lonudgiften deles mellem

stat og kommune. Den pigaldende medarbejder skul-
le primart passe udendorsarealerne, 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 havde ikke de store forudgiende
havekundskaber. Mit arbejdsliv havde ikke levnet me-
gen tid til den slags aktiviteter, si havearbejdet i vore
forskellige boliger og i sommerhuset i Tisvildeleje hav
de bestiet i grasslining og i at holde den ovrige be-
voksning nede. Da jeg nu folte, at Amtmandens Have
var et ansvar, der var blevet mig betroet, begyndte jeg

at onske mig haveboger til jul og fodselsdage for dog
at tilegne mig et vist minimumskendskab til havedrift.
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Det n€ste, der skete, var, at staten med virkning fra med henblik pi beplantning og etablering af en ud-
1. januar 2001 samlede sit ejerskab af fast ejendom sigtsplatform
piL ferre enheder, herunder Forsyarets Bygningstje-
neste og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Formilet var i . at fritlegge den bornholmske kampestensmur i ha-
hojere grad end tidligere at professionalisere driften vens sydlige del og til gengeld dakke den lidt kede-
af statens faste ejendomme. Indenrigsministeriets fa lige rode murstensrnur mod nord med beplantning
ste ejendomme, herunder amtsgirdene blev overdra- som f.eks vin og figen
get til Slots- og Ejendomsstyrelsen, der i lobet af kort
tid opstillede en 10 irsplan for vedligeholdelse af Amt- . ved indgangen til haven fra den indre gird etable
mandsg6rdens bygninger. Under droftelserne af den- ring afen nyterrasse med Nexo sandsten
ne vedligeholdelsesplan navnte jeg for kundekoordi-
nator Palle Vilhelmsen mit problem med det forsomte . etablering af springvand i det eksisterende beton
haveanlag. Han reagerede meget positivt og lovede, at bassin midt i haven
han pi det naeste mode ville overtale slots- og havechef
Ole Stattau fra Slots- og Ejendomsstyrelsen til at del- . der skulle vare masser af blomstrende stauder, bu-
tage. Hvis han kunne gores interesseret, ville han vaere ske og treer
den rette mand til at opstille en plan for haveanleg-
gets renovering. Som en inspiration til besoget lovede . en sa stor grasplane som muligt med henblik pi di-
jeg at arrangere en tur for de to til Christianso, hvor de verse havespil som feks. crocket og petanque
aldrig havde varet. Bide Bornholm og specielt Chri-
stianso er kendt for det meget milde klima, der mu- . ny kokkenhave med hojbede
liggor vakst afplanter, der ellers ikke horer hjemme i
den danske natur. Pi oen kunne vi bl.a. fi inspiration . i den sydlige del afden indre gird faeldning afdet sto-
gennem et besog i forvalterens gamle, eksotiske have. re platantre, der efterhinden var blevet en konkur-
I foriret 2002 havde vi en meget vellykket tur til Chri- rent til det store lindetre i midten afden indre gird
stianso, hvor forvalterens og Ole Stattaus store kend-
skab til planter gjorde, at jeg oplevede Christianso p6 . i den nordlige del af den indre gird placering af
en helt ny mide. Ved et senere besog pA Christianso nogle eksotiske treer.
med Oluf Host Museets bestyrelse oplevede jeg oen
som inspirationskilde for en raekke af de kendte born- Da H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen sidst
holmske malere. i maj mined 2001 spiste frokost i Amtn.randsgirden,

kunne jeg tage dem med pi en havevandring og for,

Renovering afhaven 
telle om den forestiende store renovering af havean-
Iagget. Det var mit indtryk, at det gledede vores ha-

Ole Stattau, der ogsi havde ansvaret for de kongelige vekyndige Dronning, at der nu blev gjort noget for at
slottes haveanleg, tog imod udfordringen med at re- udnytte havens store potentiale.
novere en gammel bornholmsk have og samtidig sikre,
at den bevarede sit bornholmske saerpr€g. Allerede i I lobet af efteriret fardiggjorde Ole Stattau den sam
midten afmaj foreli den forste skitse til renoveringen. lede plan for havens renovering og opstillede folgende
Udgangspunktet for skitsen og de efterfolgende drof- budget for projektet:
telser var:

. nyt stisystem langs sydmuren ca. 100 m incl. kant-
. at bevare mest muligt af den eksisterende beplant- indfatning og fernelse af bunkertop kr. 100.000

ning
. skovning og rydning af treer og buske, regulering

. etablering af nyt stisystem, siledes at man kunne af graesplane kr. 50.000
spadsere hele haven rundt. Hidtil havde der kun
varet en sti gennem haven op til udgangen til Anto- . ny plantning; roser, stauder, rhododendrum, frugt-
niestrede traer m.v kr. 50.000

. at terne toppen afbunkeren i det sydostlige hjorne . flisebelegning (terrasse i sandsten) kr. 50.000.
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Under renoveringen var der dbent til de omkringliggen

de huse. I baggrunden det store egetre i hayens nordostre
hjorne. Foto pritat

Den samlede anlaegssum pa kr. 250.000 blev godkendt
af Slots- og Ejendomsstyrelsen.

I det tidlige foritr 2002 gik anl=gsgartner Anders
Munck og hans folk i gang med renoveringsprojektet.

Det fardige resultat fremgtr af den viste tegning over
haven.

Allerede i slutningen afjuni 2002 kunne ieg presente-
re det nye smukke haveanlag for mine amtmandskol
leger med aegtefeller, idet amtmandenes sommer-
mode med Indenrigsministeriet det 6r blev afholdt pi

Bornholm.

Det ferdige resultat

Resultatet oversteg langt 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 haveanlegget ind i en smuk bornholmsk hel-
hed.

I stedet for en tilgroet have havde vi nu fiet en smuk
og eksotisk park med rigtig mange spendende detal-
jer. Allerede det forste ir pi Bornholm varjeg blevet si
fascineret af de eksotiske abetraer, jeg si rundt pi oen
og i forvalterens have pi Christianso, at jeg kobte og
plantede et i Amtmandens have. I de efterfolgende ir
blev det flyttet flere gange, og efter renoveringen fandt
det i 2002 sit blivende sted i havens vestlige 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. Jeg gleder rnig til at komme
tilbage om nogle ir og se, hvordan mit helt personlige
bidrag har udviklet sig.

I 2001 forerede Ronne Byforening et ginkgo biloba
trre (ternpeltre) til haven. Det holdt ogsi flyttedag et
par gange, inden det efter renoveringen fik sin bliven-
de plads i plenen i havens ostlige del.

Det ny store staudebed var en betagende oplevelse, nir
det blomstrede. Det bestod af455 planter og udformet
i regnbuens farver. Hertil kom at stien i havens nordli-
ge side i hele havens langde var kantet med de smukke
bli lavendelplanter.

Bryllup hos Amtmand O. Koefoed 1923.

Foto Bornholms Museum

Amtmandsmodet i Ronne 2002
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En lille detalje, som jeg ogsiL er lidt stolt al er de sto-

re tingsten placeret rundt om det store egetr€ i havens

nordostlige ende ved udgangen ti1 Antoniestrade. Ved

flere lejligheder fik gasterne serveret drinks pi >ting-

stedet(.

Springvandet har ogs6 sin egen historie, idet Ole Stat-

tau og jeg korte ud til granitbruddet uden for Ron-

ne, hvor vi fandt to granitblokke, der efter vores op-

fattelse passede til formilet. Den nederste blok er rsd

granit og ovenpA ligger en sort granitblok med en rod

stribe svarende til farven i den nederste rode blok. Det

var i ovrigt et storre arbejde at fi fremfort et elkabel til

springvandet til at drive pumpen.
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Der serveres drinks ved springvandet. Til hojre i billedet det

store tulipantre. Foto privat
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Tegning af den frerdige have. Arkitekt Ole Stattau.

Jeg kunne blive ved med at nevne spendende detaljer,
men det er en have, som alle kan have glede af selv at
gi pdL opdagelse i. Stisystemet er udformet pi en sidan
mide, at man kan vandre rundt og opleve hele haven
pi turen.

Haven blev imidlertid ikke kun en prydhave, men ogsi
en nytte og brugshave. Hvert Ar en stor host af has-
sel- og valnodder, mandler, figner, morber, vindru
er, ebler, perer, kirseber, blommer, stikkelsbrr, ribs,
solbaer samt grontsager og krydderurter fra hojbede-
ne, herunder artiskokker, som vi med stort held dyr-
kede. Hertil kom at vi kunne tage blomster ind en stor
del af iret. Specielt havde vi stor glede afde mange og
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forskelligartede roser. Der er ikke andre steder i Dan-
mark end pA Bornholm, hvor man en sommermorgen
kan gi ud i sin have og plukke og sette tenderne i en
herlig moden figen, og hvor de forskelligartede nodder
pi julebordet og mandlen i risengroden er afegen avl.

Det var ogsi en dejlig have at have gester i. Drinks ved
springvandet eller pi >tingstedet< og grill middag pi
den flotte Nexo sandstens terrasse. Bagefter crocket
eller petanque pi phenen i havens vestlige 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.
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Haven set fra oten. Man fdr her et indtryk aJ httor tet haven er omkranset afb)rel1. Foto priyat

Da der nu var anvendt mange skattekroner pa projek-

tet, syntes jeg ikke, at det smukke haveanleg kun skul
le v:ere til glade for amtmanden og hans g€ster samt

statsamtets personale, men haven skulle vaere tilgaen-

gelig for alle, der onskede at se den. Jeg indforte derfor

den ordning, at nir porten i Storegade stod iben, hvad

den altid gjorde i dagarbejdstiden, var alle velkon.rne
til at ga ind i haven. Dette tilbud var der specielt mange

turister, der benyttede sig af. Desuden aftalte jeg med

naturvejleder Soren Sillehoved, at han kunne slutte

sine byvandringer i Ronne af med en rundtur i haven.
En somn.reraften, hvor vi sad pi terrassen og grillede

med born og borneborn, var vi pludseligt omgivet af
Soren Sillehoved og omkring 100 turister. Vi havde

helt glemt, at der var byvandring der.r aften. Til gen-

gald fik de mange turister en oplevelse af, at det var en
have, der blev brugt afhusets beboere i dagligdagen.

Efterskrift

I forbindelse med den nye kommunalreform blev den

amtslige opdeling af Danmark aflost af en opdeling i

fem regioner, hvor Bornholm blev en del af hoved-
stadsregionen. Det betod, at amtmandsstillingerne

blev nedlagt, og den 1. januar 2006 forlod jeg min stil
ling og Amtmandsgirden, men det er med stor tak-
nemmelighed, at min hustru og jeg tenker tilbage pA

de ir, vi havde det privilegium at bo i disse srnukke og
historiske omgivelser.

Senere er Amtmandsgirden blevet overtaget af Born-
holms regionskommune. Det vil derfor vere naturligt,

at de oprindelige planer l.red at ibne An.rtn'randens

Have for offentligheden nu fores ud i livet. Jeg hiber, at

bide bornholmere og turister vil siette pris pe at ople-
ve denne smukke eksotiske have midt i Ronne by og
samtidig fi en fornemmelse af den rolle, som Amt-
mandsgirden n.red tilhorende omgivelser har spillet i

Bornholms historie.

Der er rlrckket op til middag pd den nye sandstensterrasse,

htor ogsi det solur stdr, som i 1923 aJ de valgte amtsrids

medlemmer blev foreret til amtmalld Koefoed ogfrue i an-

ledning af deres sobbryllup. Foto prirat
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