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Laurits Andersen Ring er en af de store vand
skabsmalere i dansk billedkunst.

Han malede både flydende vand, frosset 
vand (sne) samt vand i tågeform. Dertil kom
mer hans motivvalg indenfor det hidtil upåagt
ede område: vandmiljøteknologi. Især sidst
nævnte emnekreds er et ikke særligt udforsket 
område i LA Rings produktion, og det vil der
for blive behandlet i denne første afhandling 
om vandskabsmalere.

Andersen er født 1854 og runden af fattige 
kår. I 1881 tog han navn efter sin fødeby: Ring. 
Det var tidens mode blandt kunstnere at tage 
navn efter fødebyen, tænk på Martin Andersen 
Nexø, Hans Andersen Brendekilde, Erasmus af 
Amsterdam osv. 

Et eksempel på Rings interesse for vandmil
jøteknologi ses i figur 1.

Regnvandsgrøft der løber langs en gade er 
et usædvanligt motiv. Grøften/gaden som mo
tiv er meget udbredt hos Ring. Billedet er 
domineret af vejen som fylder halvdelen af 
lærredet. Nyere forskning omtaler at Ring 
lader et lidt ensformigt og tomt område som 
vejen fylde næsten hele forgrunden/1/. Det er 
nok en forkert tolkning, fordi Ring ved hjælp 
af vejen gør opmærksom på regnvandsgrøf
ten, som er utilstrækkelig ved store nedbørs
mængder, det der kaldes ekstremregn eller 
monsterregn /2/. Grøften leder øjet opad og 

forsvinder i midten af billedet under den store 
skorsten. Maleriet er fra en gråvejrsdag, hvil
ket passer godt med at det er fra hans mørke 
periode hvor han benyttede nedtonede farver. 
Som det omtales i /3/ svarer de dæmpede far
ver til Rings stilfærdige og beskedne væsen. 
Da han i 1896 blev gift med den ældste af Käh
ler døtrene, Sigrid Kähler blev hans palet og 
motiver lysere. 

Figur 2 viser et andet eksempel på Rings 
miljøbevidsthed.

Gaden/vejen er et af Rings virkemidler, og i 
Baldersbrønde maleriet bliver blikket også 
fanget af den mudrede vej der løber op gen
nem billedet og fastlåser blikket. Når øjet så 
vandrer videre falder det til ro i den lettere 
grumsede spejlende overflade i gadekæret. 
Fra Rings side er det sikkert tænkt som et 
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Figur 1. L.A. Ring. En samtale i landsbygaden, Lille Næstved. 1891. Randers Kunstmu-
seum.
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Figur 2.  L.A. Ring. Landsbygade, Baldersbrønde 1905, AROS, Aarhus Kunstmuseum. 

Figur 3. L.A. Ring. Arbejdere ved en vandledning. Søndersø.  1901. Fuglsang Kunstmuseum.
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hvile punkt, selvom han godt kunne lugte at 
gadekæret var forurenet. Gadekæret var 
sandsynligvis stærkt eutroft. Dette skyldtes 
store tilførsler af ajle, som løb fra de åbne 
møddinger, især ved kraftig regn (monster
regn eller stygt vejr som det kaldtes på Rings 
tid). Åbne møddinger er ikke tilladt vore dage. 
De ænder som ses på maleriet bidrog også til 
forureningen.

Arbejdernes vilkår på i by og på landet op
tog Ring. Figur 3 viser et eksempel.

Maleriet er før Københavns Vandforsyning 
begyndte at indvinde drikkevand ved Søn
der sø. Det skete først i begyndelsen af 
1920erne og fra 196162 fra selve søen. I dag 
benyttes søvandet ikke mere til fremstilling af 
drikkevand. Som det fremgår af Figur 3 var 
Ring optaget af arbejdernes forhold og var en 
tidlig skildrer af disse. Afstivningen i udgrav
ningen ville ikke blive accepteret af Arbejdstil
synet i dag. Man ville nok heller ikke accep
te re at den hånd der hviler på brættet ikke er 
beskyttet af en handske. 

En anden af hans berømte skildringer af en 
arbejder er hans ikoniske billede – Banevog
teren fra 1884, figur 4. Her er tilsyneladende 
ikke nogen arbejdsmiljøproblemer.

Billedet, figur 5,  er malet tidligt i hans kar
riere. Arbejdere er ved at grave drænrør ned. 
Det var en stor aktivitet efter nederlaget i 
1864. Man drænede jord der tidligere ikke var 

dyrkbar. I 1866 stiftede Enrico Dalgas Hede
selskabet, som stod for omfattende dræninger 
overalt i landet. Senere beskæftigede man sig 
med udretning og regulering af åer. Mest 
kendt er udretningen af Skjern Å, som gav 
store miljøproblemer og som senere result
erede i at man restaurerede åen tilbage. Tid
skriftet Vand & Jord har udgivet en ebog om 
miljøforhold i Skjern Å /4/. Bogen rummer 14 
artikler om Skjern Å og kan gratis down
loades.

I dag er det diskuteret hvor meget drænled
ninger bidrager til forureningen af vandløb, 
søer og fjorde. Drænledninger kan bidrage til 
udledning af kvælstof fra landbrugsarealer, 
mens udledning af fosfor især sker ved kraftig 
regn og som overfladeafstrømning /5/.

I en senere gennemgang vil vi se på Rings 
arbejde med de åbne vandskaber, som er dem 
der har givet ham en placering som en af de 
førende danske klassiske malere, på linje med 
Hammershøj, Krøjer, Lundbye, Johannes 
Larsen osv. Mest kendt er hans Sommerdag 
ved Roskilde Fjord.
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Det kan nævnes at Ordrupgaard indtil 27. Feb
ruar 2017 har en udstilling med L.A. Ring med 
titlen: Mellem lys og mørke 
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Figur 4. L.A. Ring: Banevogteren 1884. Nationalmuseum Stockholm Figur 5. Drænrørsgravere. 1885. Statens Museum for Kunst.


