SVANEKE RÅDHUS
Ting- og Arresthus – 1858
Fredningsforslag

Svaneke Rådhus - oktober 2007.

Fredningsforslaget omfatter:
Svaneke Rådhus, opført 1857-58 som ting- og arresthus for Svaneke og Østre Herred.
Beliggende: Storegade 24 i Svaneke.

Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
– i samarbejde med
Byforeningen Svanekes Venner, ved Flemming Larsen, Madvigsgade 7, 3740 Svaneke, tlf.56496028
Denne redegørelse er udarbejdet af arkitekt Niels-Holger Larsen www.gamle-huse.dk – i samarbejde med
Flemming Larsen fra Byforeningen Svanekes Venner.
30.4.2008
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Begrundelse for fredningsforslaget:
Bygningens bevaringsværdier kan være truet i forbindelse med at Bornholms Regionskommune overvejer af
afhænde de gamle rådhuse på Bornholm.
Den gældende bevarende lokalplan vil ikke kunne fastholde og pleje de indvendigt bevarede rum, især rets- og
byrådssalen og hovedtrappen hertil.
Bygningen har i SAVE-registreringen 2002 fået bevaringsværdi 1, hvilket er ensbetydende med fredningsværdig.
Svaneke Rådhus er det bedst bevarede af de bornholmske Råd- og tinghuse, som blev opført i midten af 1800tallet efter grundlovens indførelse i 1849.
Svaneke Rådhus er en fin repræsentant for ”provinsiel arkitektur” i midten af 1800-tallet.
Svaneke Rådhus ligger i et autentisk miljø fra dets opførelse.
Svaneke Rådhus er som helhed den bedst bevarede af rådhuse opført efter 1850-erne, ligger i et smukt
bymiljø med autentiske omgivelser, og har sin facade helt intakt bevaret. Fra tiden som arrestfunktion er
celler delvis bevaret, og de to ”fangegårde” bag rådhuset står intakte. Desuden er den store rådhussal på
1. sal bevaret, dog i en udvidet størrelse fra tiden, hvor den blev brugt som byrådssal efter
kommunalreformen 1970 og helt frem til 2003. De meget smukke egetræsådrede døre i byrådssalen og i
det store trapperum står markante som attraktive elementer i bygningen.
Fredning af Svaneke Rådhus vil være et godt supplement til de to øvrige på Bornholm fredede tinghuse:
Sandvig og Rønne, idet de tre tilsammen vil repræsentere forskellige perioder i den offentlige
administration, før og efter enevældens afskaffelse i 1849.
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Baggrund:
På Bornholm har man bevaret flere gamle ting–, arrest- og rådhuse, både fra tiden før grundloven 1849, og fra
tiden efter.
I Sandvig ligger den ældste rådstue, bygget 1805-1806. Denne bygning er fredet.
I Rønne er det store Tinghus, bygget 1834, ligeledes fredet, og fungerer stadig som retsbygning.
Fra tiden efter 1849 findes følgende gamle råd- og tinghuse:
-

Hasle, 1855
Nexø, 1855-56
Svaneke, 1858
Aakirkeby, 1867-68
Allinge, 1881

(SAVE-bevaringsværdi 2)
(SAVE-bevaringsværdi 2)
(SAVE-bevaringsværdi 1)
(SAVE-bevaringsværdi 2)
(SAVE-bevaringsværdi 2)

Ingen af de gamle råd- og tinghuse, opført efter 1849, er nedrevet, men mere eller mindre ombygget og udlejet til
forskellige formål. Råd- og tinghuset i Nexø, som ejedes af Justitsministeriet blev solgt til privat formål i 2006.
Bornholms Regionskommune, som ejer de øvrige i Hasle, Allinge, Aakirkeby og Svaneke, overvejer at afhænde
disse, da ingen af dem bruges af regionskommunen, efter kommunesammenlægningen i 2003.
Råd-og tinghusene på Bornholm kan ses her :
http://www.domstol.dk/Bornholm/omretten/historie/Pages/retsbygningerpaabornholm.aspx
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Beskrivelse:

Rådhuset ligger ikke midt i byen ved Torvet, men ved en af de større gader, der fører vestfra og ned til Havnen.

Rådhuset ligger i en husrække af ældre bindingsværkshuse – de samme, som da rådhuset blev opført i – faktisk
udstykket fra den daværende by- og herredsskriver gård.
Rådhuset står markant med sine to etager – det var sjældent i datidens bornholmske købstæder – og den
fremtrukne brede frontispice i den strengt symmetriske facade understreger det statelige præg.
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I bogen: Svaneke, historie - huse – borgere, Købstad i 450 år, af Robert Egevang,
udgivet 2005 af Byforeningen Svanekes Venner
- er bygningen beskrevet således:
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I det indre er bygningen i dag indrettet således:
I stueetagen er der to trapperum, hvoraf det ene mod øst i fuld bredde og højde rummer den store hovedtrappe op
til salen. Den vestre trappe er den sekundære smallere og enklere trappe der fører helt op til tagetagen.

Hovedtrappe ved østre gavl til salen

”Bagtrappen” ved vestre gavl – adgang til loft.

I stuetagen er der mod gaden i den tre fag brede frontispice et stort rum i lidt over halv dybde af bygningen. Mod
bagsiden ligger flere mindre rum – de gamle celler, mere eller mindre bevaret, en gang til gården i den vestre
ende og i den østre et køkken med et par små rum.
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Første sal er domineret af den store byrådssal ligeledes tre fag bred og i dag i fuld husdybde. Ved den vestre gavl
er to værelser – et til dommeren og et som venteværelse, hvori mellem ”bagtrappen” fører op gennem huset, og
med adgang til salen med tofløjede døre. Ved den østre gavl er som omtalt den store hovedtrappe med indgang til
salen, ligeledes ad en tofløjet dør.
Dørene fra trapperumme til salen er i denne flankeret af imiterede – indrammede og påmalede – døre, alt i en
håndværksmæssigt smukt udført egetræsådring, ligesom dørene i hovedtrapperummet er egetræsådrede.

Rets- og byrådssalen

Imiteret dør

Loftetagen er indrettet til byforeningens arkiv, udnyttet helt til kip. Ved gavlene er der køkken og toilet, samt et
arbejdsrum. Her arkiveres og arbejdes der med Svaneke bys historie i forbilledlig velordnede og smukt indrettede
rum med moderne it-teknologi. I arkivet er i dag bevaret den originale jerndør til rådhusets arkivskab.
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Oprindelighed og ændringer:
Bygningen er meget grundigt beskrevet i brandtaksationer, det fra tiden under opførelsen i 1856 og senere, da
huset stod færdigt i 1858, og på ny i 1867 og 1884. Der findes desværre ingen originale tegninger.
Fra bogen: Kilder til Svanekes bygningshistorie, udgivet af Nationalmuseet i 1969 – gengives brandtaksationen fra
1858, hvor bygningen stod færdig.
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Ca. 1880

2007

I det ydre står facaden tilsyneladende helt intakt siden opførelse, dog er hoveddørene senere fornyet.
Til gården er flere vinduer isat til afløsning for de oprindelige højtsiddende små jernvinduer, dog er et af disse
bevaret.

Bagside med fangegård og vaskehus.

Bagside. Et originalt cellevindue bevaret.

I tagfladen er isat nyere ovenlys til afløsning for nogle ældre støbejernvinduer. En mere diskret løsning end kviste.
Vinduerne giver lys til loftetagens arkiv og arbejdsrum.
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Fangegårdene med høje mure

De to fangegårde med høje kraftige mure står meget intakt bevaret, og i en af dem et lokum og udgang til et
vaskehus.
Bagved gårdene strækker en lang smal have sig ned til en bagindkørselsport.

Udsigt mod nord – fangegårde, have og udhus – havudsigt.

Haven – med byforeningens tagstensdepot.

De større ændringer indvendig finder man i begge hovedetagerne, hvor rummene er blevet gjort større, og
tagetagen er blevet udnyttet.
I stueetagen er et længdeskillerum fjernet, og dermed en lang gang. I en af cellerne er indrettet et bad og toilet,
men det buede loft og celledøre er bevaret.
Mange originale detaljer og bygningsdele er bevaret i bygningen, blandt andet vinduer med egetræskarme og
mange fyldingsdøre..
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Bygningshistorie:
Ting- og arresthuset blev opført 1857-1858 med brandinspektør D.J. Nielsen som arkitekt.
Huset fungerede som tinghus med arrest og arrestforvarerbolig indtil m1919, hvor arresten blev nedlagt og
førstesalen benyttet som byrådssal, dog også som bitingsted for dommerne i Nexø og Rønne indtil 1973.
1942 overgik bygningen til justitsministeriet, idet der indrettes politistation, frem til 1974. I denne periode sker der
ændringer i stueetagen.
Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev bygningen brugt som byrådssal af Nexø kommune, og i 1986
udvidedes byrådssalen, der fungerede helt frem til kommunesammenlægningen i 2003. Bygningen overgik
herefter til Bornholms Regionskommune.
Samtidig med udvidelse af byrådssalen indrettes lokalarkivet af Byforeningen Svanekes Venner, der siden da
løbende har indrettet nogle rum både på 1. sal og i tagetagen, og i øvrigt forbedret forholdene.
Fra 1990 til 2002 var der turistbureau i stueetagen og i nogle få år også posthus.
Fortiden udlejes stueetagens store rum til privat erhvervsformål.
Kronologi
Årstal
1856
1857

1858
1858
1867
1884
1919
1921

1942
1973
1974
1986
1986
1990
2001
2002
2004
2005
2007

Emne
Udstykning fra mnr. 180 . – nr. 22 – byskriver Olivarius
Bygningen påbegyndes opført – taksation
Ejes af Svaneke kommune / Bornholms Amtskommune – frem til
1942.
Bygningen står færdig
Nævnes i TRAP 1858
Taksation – ingen ændringer
Taksation af vaskehus.
Byrådssal
Tingstue,et udvalgsværelse, benyttes af forligskommisionen m.m.
og byrådssal. Arresterne (3 enkelt- og en dobbeltcelle er nedlagt –
bruges til detentionslokaler. Bolig for rådstuetjeneren.
Ejes af Justitsministeriet – benyttes som politistation
Bitingsted nedlægges.
Overgår til Nexø kommune – fungerer som byrådssal for Nexø
kommune.
Byrådssal ombygges og udvides
Lokalhistorisk arkiv indrettes.
Turistbureau – til 2002
Posthus til 2004
Overgår til Bornholms Regionskommune
Stueetage udlejes til private formål.
Taget omlagt med undertag
Regionskommune overvejer salg.
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Vedligeholdelsesstand:
Bygningen er i rimelig god stand, men trænger flere steder til almindeligt vedligehold.
Taget er omlagt med undertag 2004-5.
Efter en maling af facaden i 2005 – med linoliemaling - står bygningen stadig pænt.
Kun stueetagens indretning står lidt uskøn, efter dens vekslende brug som offentlige kontorer.
Hele 1. sal og tagetagen står meget smukt og stilfuldt indrettet.

Bevaringsforhold
Ejendommen er omfattet af en bevarende lokalplan fra 1989.
Lokalplanen:
http://www.brk.dk/EverestInet/showdoc.asp?id=041213102822&type=doc
Retningslinier:
http://www.brk.dk/EverestInet/showdoc.asp?id=050317155736&type=doc
Citat fra Retningslinier:
” Ved ændring på husenes vinduer lægges der særlig vægt på, at
vinduernes antal og placering fastholder facadens oprindelige
fagdeling, afstemt efter husets proportioner. Vinduernes
oprindelige rammeopdeling skal fastholdes og rammernes
sprossedeling bevares under hensyn til den enkelte hustype.
Vinduer i såvel bindingsværks- som grundmurede huse vil
normalt kunne tillades udført med termoglas fastholdt af
glaslister.
I Svaneke skal vinduesrammer med sprosseopdeling i
bindingsværkshuse dog udføres med enkeltglas i kitfals i den
udvendige ramme.
Vinduerne skal udføres i træ og males udvendig med en
dækkende maling.”

-

Som det se, ville der kunne isættes termovinduer i Råhuset – efter nugældende regler (fremhævet med rødt i
ovenfor).

-

Alt det indre har man igen indflydelse på.

-

Det er tvivlsom om fangegårdene kan fastholdes med den bevarende lokalplan.
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Kommuneatlas:
Faktaboks / FBB-KUAS https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.htm?bygning=23593001
BBR-oplysninger

BBR-nummer: 400-130817-1
Kommune: Bornholm
Adresse: Storegade 24
Bygningsnummer: 1
Ejendomsnummer: 130817
Bygningstype: Bygning
Antal etager: 2
Bebygget areal: 189
Totalt bygningsareal: 378
Opførelsesår: 1858
Ombygningsår: 1986
Anvendelse: Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Arealkilde: Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning: Tegl
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde: Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav: 259 Zone: Byzone
Ejerforhold: Den kommune hvor ejendommen er beliggende
SAVE-undersøgelse Sag: Kommuneatlas for Bornholms Regionskommune
Notat: Tidligere Rådhus.Ligger på toppen af den bakke storegade løber op ad. Huset
rummer posthus, byrådssal, turistinformation. Mange fine pudsede detaljer
Aktuel status: Aktiv
Objekt: Officielt udseende bygn.
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Vurdering
Arkitektonisk værdi: 3
Arkitektonisk vurdering: Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi: 1
Kulturhistorisk vurdering: Meget fint murerhåndværk
Miljømæssig værdi: 4
Miljømæssig vurdering: Markerer terrænfald
Originalitetsværdi: 2
Tilstandsværdi: 4
Tilstandsvurdering: Alm. velholdt
Bevaringsmæssig værdi: 1
Bevaringsmæssig vurdering: Fredet.
Bygningskonstruktion Stilart: Historicisme; Bygmesterhuse
Bygningsomgivelser Bebyggelsesmiljø: Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde

Niels-Holger Larsen
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