L.A. Rings Venner - Beretning 2015
2015 har været det første ’hele’ foreningsår (der af praktiske grunde følger kalenderåret) – så
det er på sin plads allerede her at rette en stor tak til alle jer medlemmer, for uden jer ingen
forening.
Renovering af huset
Oven på en turbulent start i 2014 kom vi fra 2015s begyndelse rigtigt i gang med
renoveringen af huset, så det følgende handler naturligt rigtig meget om huset. Byggeholdet,
ved Morten Bak, gik i gang med at se på taget, og det viste sig desværre at være mere
medtaget, end vi havde håbet på. Heldigvis fik vi en forholdsvis mild vinter, så arbejdet med
taget kunne fortsætte uden de store forsinkelser. Stråtaget på nordsiden af huset blev
udskiftet og alle lægter udskiftet, og samtidigt blev det ’brandsikret’ med en underdug som
sikrer, at der ikke så let kommer luft til stråene i tilfælde af brand. Sydsiden af taget – med L.A.
Rings atelierudbygning – var i dårlig stand. Tagpappet var nedslidt, og der havde været
gennemsivning af vand gennem mange år. Det havde nedbrudt undertag og spær. Det var
derfor nødvendigt helt at udskifte den del af taget for at sikre, at det nu tungere tag kunne
bære sig selv. I forbindelse hermed blev vi rådet til at opsætte tagrender på sydsiden af huset
– selv om det ikke havde været der tidligere. Men huset var jo oprindelig stråtækt på begge
sider, og den større tagpapflade samler mere vand end grunden i sig selv kan aflede. Derfor er
der nu tagrender på.
Skorstenen var så løs i fugerne, at der var fare for, at den kunne falde sammen – og ydermuren
til ’vinterhaven’ måtte have ny brystning. Alle ydervægge blev gået efter og pudset op for til
sidst at blive kalket. Dette arbejde stod murer Poul Lorentzen for.
Da det nye stråtag var lagt, kunne vi gå i gang med at renovere vinduer. En del af dem var så
medtagede, at de ikke kunne redes, og her blev nye kopier fremstillet. Resten blev renoveret.
Vinduerne i østgavlen af huset, var gamle blysprossede vinduer, og dem mangler vi stadigvæk
at få gjort helt klar. Men indtil da er isat nogle nye kopier svarende til resten af vinduerne.
Vinduerne er blevet renoveret af firmaet Gallo & Lindberg.
Sideløbende med renoveringen af taget gik i gang fik vi, ved Gagatek EL, udskiftet alle gamle
ledninger i huset, og udskiftet nyere kontakter med gamle renoverede kontakter, så de passer
til et interiør fra begyndelsen af forrige århundrede, hvor L.A. Ring byggede til. Den gamle
loftbelysning i atelieret blev genetableret og nogle gamle lamper blev renoveret, så de igen er
klar til brug.
Da taget var lagt og el-ledningerne udskiftet blev taget isoleret med et organisk materiale:
’Thermocell træfiberisolering’, og arbejdet blev udført uden beregning af Søren Nayberg.
Den 15. august var størstedelen af den udvendige renovering heldigvis så langt, at vi i
foreningen – efter en oprydning og grovrengøring i huset - kunne invitere til gennemsyn på
L.A. Rings fødselsdag, og der var et stort fremmøde både på Sct. Ibs kirkegård og efterfølgende
i Brøndgade 1. Det var dejligt på den måde at kunne fremvise det flotte resultat.
Hele processen er dokumenteret af to frivillige fotografer, Ebbe Møller Jensen og Troels Friis
Pedersen. Mange tak for det – der er et uvurderligt materiale til forståelsen af det arbejde, der
er udført.
Bestyrelsen vil gerne takke håndværkerne for det fine arbejde, de har udført – det er et rigtig
godt grundlag for det videre arbejde.

Andre aktiviteter
Selv om renoveringen har haft førsteprioritet hos bestyrelsen, så er det langt fra det eneste vi
har været optaget af. Allerede i januar 2015 søgte vi i Realdanias pulje for bygningsarven om
midler til at fortsætte arbejdet. Men som I ved, kom vi ikke igennem i første omgang. Da en ny
pulje så blev udløst sidst på året forberedte vi endnu en ansøgning. En stor tak til de over 500
medlemmer og andre, der støttede op om ansøgningen med et ’like’ og også med mange fine
kommentarer. Vi har så fået svar i marts i år, men desværre også denne gang med et afslag. Vi
har også i det forløbne år ansøgt Roskilde kommune og Roskilde Fonden om tilskud – men
heller ikke her har der været gevinst. Bestyrelsen vil i det kommende år opprioritere arbejdet
med at søge fonde, således at vi kan opfylde vores samarbejdsaftale med L.A. Rings Ejendom –
men mere herom senere.
Fire arbejdsgrupper har været i gang: Byggegruppen, Kunstgruppen, Havegruppen og
Formidlingsgruppen. Grupperne består af frivillige medlemmer af foreningen, som ud fra
interesse og faglighed har meldt sig til at være med i foreningens arbejde.
•
•
•
•

Byggegruppen har løbende fulgt med i renoveringen og planlagt kommende arbejder.
Havegruppen har taget en flot tørn med oprydning af grunden – og fortsætter
ufortrødent arbejdet.
Formidlingsgruppen er i gang med at forberede indholdet af de materialer vi til sin tid
vil få brug for, når vi skal åbne som besøgscenter.
Kunstgruppen har efterlyst og opsøgt privatejede L.A. Ring billeder. Det skabte
grundlaget for den store udstilling af 25 L.A. Ring billeder i Palæfløjen i april-maj
gennemført i et fint samarbejde med Roskilde Kunstforening. Udstillingen, der blev
åbnet af L.A. Ring-kenderen Henrik Wivel, var en stor publikumssucces.

I løbet af udstillingen blev der afholdt to velbesøgte aftenarrangementer, hvor Nina Carlberg
og Gitte Ditlevsen gik i dialog med billeder og gæster, og vi fik på den måde et spændende
indblik i Rings motivkreds og teknik.
En stor tak til arbejdsgrupperne for arbejdet. Den opbakning om foreningens arbejde er både
en stor hjælp og samtidig en opmuntring i det fortsatte arbejde.
I efteråret blev det til endnu et spændende arrangement – denne gang om ét særligt billede af
L.A. Ring. Henry Nielsen og Dorte Fogh fortalte til en fyldt sal i Byens Hus om billedet
’Banevogteren’. Vi fik oprullet hele historien med at få stedbestemt, hvor maleriet var malet
og hvilken sammenhæng værket havde til Rings øvrige produktion. Så meget stof fik Henry
Nielsen og Dorte Fogh samlet, at det har givet grundlag for udgivelsen af en bog om værket og
dets historie – og bogen tilbydes medlemmerne af L.A. Rings Venner til en favørpris.
Bestyrelsens øvrige arbejde
Bestyrelsen er gået i gang med at forberede Brøndgade 1 til et besøgscenter. Hertil kræves, at
der skal udarbejdes en ny lokalplan, og bestyrelsen har iværksat arbejdet med det. Først er
der udarbejdet en 11-punkts redegørelse for lokalplanens rammer og indhold, og den er nu
godkendt af forvaltningen som grundlag for udarbejdelsen af den nye lokalplan.
Vi har søgt om dispensation fra fjernvarmekravet på matriklen. Man vil ikke kunne etablere
fjernvarme i huset uden omfattende bygningsændringer, og det ville jo være i strid med
formålet med huset.

Den kælder, L.A. Ring i sin tid byggede ind i bakken under sit hus på Uglebjerget, er blevet
vurderet af et rådgivende ingeniørfirma, som har fremlagt en plan for udbedring af
forholdene, så vi ikke behøver at være bekymrede for også at åbne kælderen for publikum.
Vi har været i kontakt med Lokalhistorisk Arkiv, for at høre om de kunne hjælpe med den del
af historien, som vedrører bydelen Skt. Jørgensbjerg. Lokalhistorisk Arkiv har været meget
interesserede men har desværre ikke haft mandskabstimer til at gå ind i den del. De vil dog
gerne være behjælpelige med at stille materialer til rådighed for foreningen.
Efter at vi fik renoveret ’vinterhaven’ og ateliervinduet kunne vi konstatere, at vi har nogle
særlige problemer på grund af det store ahorntræ, som står klods op og ned af huset. I løbet af
efteråret er der et par gange faldet nogle grene ned, som har ødelagt nogle af vinduerne.
Træet har ikke på Rings tid været så stort, at det dengang var et problem, men nu er det.
Udover træet ved huset står der også et stort ahorntræ i bunden af haven. Dette træ har
naboerne været nervøse for, og de har før haft rettet henvendelse til den tidligere ejer af
Brøndgade 1 herom. Da de store træer ifølge den partielle byplan er beskyttet og ikke må
fældes eller beskæres uden tilladelse, fik vi besigtiget træer af en ekspert fra kommunen – og
vi fik tilladelse til at lade en ekspert varsomt beskære træerne, da de i øvrigt blev bedømt som
sunde og raske. Efter den aftale er begge træer nu blevet nænsomt beskåret, og vi håber at det
er tilstrækkeligt til, at vi undgår problemer med ødelagte ruder i ’vinterhaven’.
Nævnes skal det også, at vi har indgået en aftale med Bruun-Rasmussen auktioner om, at vi
får adgang til deres affotograferinger af de L.A. Ring billeder, de har haft under hammeren –
og vi har fået lov til at anvende dem til vores brug i forbindelse med Brøndgade 1, blot vi
henviser til dem, når vi bruger et af deres fotos.
Vi har også fået en god kontakt til Ordrupgård Samlingen, som har en række fine L.A. Ring
billeder i deres samling – så det er en kontakt vi er rigtig glade for.
Endelig har bestyrelsen i efteråret afholdt et bestyrelsesseminar med henblik på at udarbejde
en handleplan for foreningens fortsatte arbejde. På baggrund af denne handleplan er der
udarbejdet en revideret samarbejdsaftale mellem L.A. Rings Ejendom og L.A. Rings Venner.
Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år med en fantastisk opbakning fra medlemmerne til
møder og også på Facebook, så vi er fulde af fortrøstning og klar til at tage på det næste
spændende kapitel i Brøndgade 1’s historie.
Til sidst – men ikke mindst – skal der lyde en stor tak til Winnie Liljeborg og selskabet L.A.
Rings Ejendom, dels for at have stillet midler til rådighed for hele den udvendige renovering,
dels for at have sikret, at den indvendige renovering kan fortsætte mens vi venter på
supplerende fondsmidler. Uden den velvillige støtte ville udsigterne til et besøgscenter for
L.A. Ring og bydelen Sankt Jørgensbjerg være meget lange.
På bestyrelsens vegne
Jan Mejding
12. april 2016

