L.A. Rings Venner - Beretning 2016
2016 er vores andet hele foreningssår – det følger kalenderåret.
Allerførst vil jeg gerne rette en stor tak til alle jer medlemmer - uden jer ingen forening. Vi er nu
138 husstande, som er medlemmer. Det er helt afgørende at have den opbakning som base for
vore ansøgninger til fonde og vores forhandlinger med kommunen. Vi må stadig gerne blive flere
medlemmer.
Fortsat renovering af huset
I løbet af 2015 blev huset renoveret udvendig, og i 2016 har det især handlet om det indvendige.
Jeg vil tage jer med en hurtig tur gennem de mange ting, som er blevet sat i stand i huset.
Først lidt udendørs
”Kælderen” fik lagt ny asfalt på den ene del af taget. ’Taget’ er jo den terrasse, man går ud på fra
værelset på 1. sal. Så nu mangler kun at få tætnet den del af ’kælderen’ som ligger ind under
nabogrunden Havnevej 25 samt kældergangen op til haven. Det går i gang her i foråret. Kælderen
er jo fordelt på to matrikler, ikke noget problem for Ring, da han ejede dem begge.
I efteråret kom der varme på huset
I oktober fik vi sat to varmepumper op udenfor. Det er vigtigt for husets sundhed, at det holdes
frost- og fugtfrit. Da vi skulle til at opsætte de to varmepumper udenfor huset, blev det klart, at vi
ikke havde plads nok på grunden til at stille dem der, hvor der var kortest vej til huset, og hvor de
ville kunne overdækkes og camoufleres bedst muligt. Kommunen fortalte på forespørgsel, at man
var meget tilbageholdende med dispensationer fra afstandskravet, så der måtte findes en anden
løsning. Da vi drøftede dette med vores naboer Kirsten og Georg Vejen, så tilbød de at donere et
stykke jord langs skellet, så afstandskravet kunne overholdes, blot de ikke fik udgifter heraf. Selve
arbejdet med opmålingen af det nye skel og registreringen af ejerskiftet blev gennemført og
doneret af Landmåler Jens Mølbak. En stor tak både til Kirsten og Georg Vejen for den store velvilje
og donation – og til Jens Mølbak for arbejdet.
Og så skal vi indenfor
Køkkenet
70’er-elementerne er nu væk – i stedet er der blevet lavet et fint køkken med gamle materialer og
gammelt inventar. Køkkenbord og skabe er lavet af tømrer Verner Jensen efter inspiration fra
Johannes Larsen museet.
Skorstenen
For at kunne sætte et brændekomfur op i køkkenet skulle skorstenen og de andre to ildsteder
godkendes. Der er nu tre tilladte rør gennem den gamle skorsten. Dette istandsættelse blev udført
af - og sponsoreret af – Roskilde Pejsecenter på Ringstedvej, så foreningen kun har betalt for
materialerne. Stor tak til Roskilde Pejsecenter for sponsoratet og det gode arbejde.
VVS
Vi har nu helt nye installationer – inkl. en skjult vandvarmer, et nyt ”gammelt” toilet. Overalt, hvor
det har været muligt, har det været målet at arbejde med så tidssvarende og gamle materialer som
muligt, forstået som tiden omkring 1914.

Der er malet inde
Hen over sommeren gik malermester Michael Mathiasens folk i gang med at male. Også her var det
opgaven, at ramme den originale tone og farveskala så tæt som muligt. Alle rum blev ordnet, og
gammelt tapet blev fremskaffet til erstatning for det, som ikke længere kunne bruges. Da malerne
var færdige, kunne vi sætte en række effekter og møbler tilbage igen – sammen med de møbler, vi
har fået forærende fra Sigrid Ring – L.A. Rings barnebarn. Af hende fik vi – en slagbænk, det gamle
kuglebord, som optræder på to af Rings malerier, et bornholmerur og farmoren Sigrid Ring Kählers
chatol, som hun selv har dekoreret inden hun blev gift med L.A.
Rings fødselsdag d. 15. august blev markeret igen
Det var en fin solskinseftermiddag, og over 200 mennesker kom til åbent hus og have. Det var en
stor glæde med det store fremmøde - der var sikkert også mange af jer til stede. Her kunne man
ved selvsyn se de mange forandringer – og der var kø for at kigge indenfor. Denne dag
præsenterede vi også foreningens nye folder, En gåtur på Sankt Jørgensbjerg i L.A. Rings fodspor.
Det er en slags trykt og illustreret udgave af den tur, som Claus Helweg Ovesen mange gange har
guidet gennem gaderne på Sankt Jørgensbjerg. Claus tilbød en guidet tur til dem, der havde lyst, og
det havde henved 80 personer.
By og Land har også værdsat istandsættelsen
Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Roskilde besluttede, at L.A. Rings atelier skulle
modtage årets bygningspræmiering 2016 i kategorien ”En særlig vellykket bygningsbevaring eller
vellykket nyt byggeri”. ”L.A. Rings atelier er både en stærk historisk og kulturhistorisk fortælling”,
udtalte Bent Oslev, formand for By og Land Roskilde. Plaketten blev overrakt af næstformand Kåre
M. Lauritzen ved et fællesarrangement for By og Land Roskilde og L.A. Rings Venner ved endnu et
velbesøgt åbent hus i Brøndgade. Denne dag var også dagen, hvor foreningens logo blev
præsenteret. Det er udarbejdet af en elev på grafisk linje, Micha Basbøll, og vi er meget glade og
stolte over det. Det skal fremover bruges flittigt på breve, tryksager og andet materiale fra
foreningen.
Processerne er blevet fulgt af to frivillige fotografer
Ebbe Møller Jensen og Troels Friis Pedersen har løbende taget billeder af alt, hvad der er sket.
Mange tak for det – der er et uvurderligt materiale til at vise, hvad der er blevet gjort.
Ansøgninger og alle de andre aktiviteter
Vi søgte igen i 2016 Realdanias pulje for bygningsarven om midler til at fortsætte arbejdet. Men
heller ikke denne gang kom vi igennem. Alligevel en stor tak til de mange medlemmer og andre, der
støttede op om ansøgningen med et ’like’ og også med mange fine kommentarer.
Vi har søgt Roskilde Kommune om et driftstilskud og fået bevilget 50.000 kr. for året 2017. Vi takker
Roskilde Kommune og håber, at dette tegn på velvilje kan fortsætte i de kommende år. Men
automatisk sker det ikke.
Vi har også søgt penge hos Nordea-fonden til formidling – og fået 40.000 kr. Så det første arbejde
med planlægning af formidlingen i atelieret har kunnet sættes i gang. Mange tak til Nordea-fonden
for den håndsrækning.

Vi har foreløbig organiseret arbejdet i fire arbejdsgrupper. Deltagere i arbejdsgrupperne er
medlemmer, som har meldt sig til dette arbejde. Vi vil annoncere efter flere aktive frivillige,
efterhånden, som behovet opstår.
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, som vi til sin tid
vil få brug for, når vi skal åbne som besøgscenter.
• Kunstgruppen fortsætter arbejdet med at efterlyse og opsøge privatejede L.A. Ring- billeder.
I et samarbejde mellem kunst- og formidlingsgruppen arbejdes der på at samle Ringmalerier i elektronisk form.
Ordrupgaard åbnede 16. december den store Ring-udstilling ”Mellem lys og mørke”. Som tak
for de store frivillige indsatser inviterede foreningen sine aktive frivillige til en gratis rundvisning
på Ordrupgaard ved udstillingens kurator Sara Hatla Krogsgaard. Udstillingen har været en stor
succes for Ordrupgaard, der er stor interesse for Ring. Alle de udstillede billeder fik vi
fotograferet af fotograf Torben Nielsen her fra Roskilde, mens de var samlet på udstillingen. Så
nu har vi også alle disse billeder i vores elektroniske samling, og nu er billederne igen spredt for
alle vinde.
•
•

En stor tak til arbejdsgrupperne for alt arbejdet. Uden aktive frivillige kunne arbejdet ikke lade sig
gøre.
En helt anden ting skal også nævnes
Sidste vinter holdt Henry Nielsen og Dorte Foghs et velbesøgt foredrag i Byens hus om Rings billede
’Banevogteren’. Det blev i foråret blev fulgt op med en flot bogudgivelse. Medlemmerne af vores
forening fik mulighed for at købe bogen til favørpris, og det var der flere, som benyttede sig af.
Ny lokalplan på vej
For at omgøre en tidligere bolig til et besøgscenter skal der laves en ny lokalplan for stedet. Dette
arbejde begyndte allerede i 2015 og i december 2016 var forslaget kommet så langt, at det kunne
præsenteres for Plan- og Teknikudvalget. Planen sendes til offentlig høring i marts 2017 og kan så
forhåbentlig vedtages i juni/august i år. Før er der ikke lovlig hjemmel til at åbne et besøgscenter.
Alt i alt
2016 har været endnu 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 fat på det næste
spændende kapitel i Brøndgade 1’s historie.
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 renoveringen, dels for at have vist
forståelse for, at alle disse processer tager tid, selv om vi alle er ivrige efter at kunne åbne rigtigt for
publikum. Uden den enestående og velvillige støtte ville et besøgscenter for L.A. Ring og bydelen
Sankt Jørgensbjerg slet ikke være mulig.
På bestyrelsens vegne, 19. april 2017
Jan Mejding

