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Nyhedsbrev December 2016 

Møde i december 

 
 

Onsdag den 7. december kl. 14:00-16:00 
 

Banevogteren (1884): 
På sporet af et L.A. Ring-maleris usædvanlige historie. 

 

DM’s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal Aarhus C 

 

Tilmelding på joergen.eie@gmail.com. Ledsager er velkommen. 

 

Program: 

A. Nyheder fra bestyrelsen 

 

B. Foredrag ved lektor emeritus i teknologihistorie Henry Nielsen og tidligere lektor i billedkunst 

Dorte Fogh: Banevogteren (1884):På sporet af et L.A. Ring-maleris usædvanlige historie. 
 

Om bogen skriver forfatterne følgende: 
I 2011 udgav vi sammen bogen Frygt og fascination: Danske og udenlandske 
jernbanemalerier fra 1840 til i dag på Aarhus Universitetsforlag. Et af de malerier, vi 
analyserede heri, var L.A. Rings fine maleri Banevogteren fra 1884. Siden da har vi 
udgivet en værkmonografi om netop dette billede, som har fået gode 
anmeldelser.  

 
 Gennem et omfattende arkivarbejde og et omhyggeligt studium af den 
litteratur, der allerede foreligger om L.A. Rings værk, er vi i stand til at give svar 
på en lang række spørgsmål, som hidtil har været helt eller delvist ubesvarede: 
Hvor og hvordan er maleriet blevet til? Hvilke private og samfundsmæssige 
forhold var afgørende i skabelsesprocessen? Hvordan blev maleriet modtaget, 
da det første gang blev udstillet på Charlottenborgs juleudstilling i december 
1884?  

  
 Hvor befandt maleriet sig i de 65 år, der gik fra det i 1886 blev solgt på 
auktion for 75 kroner, til det i 1951 atter kom på auktion, og via en dansk 
museumsdirektør blev solgt for 7800 kroner til Nationalmuseum Stockholm?  
 
 Og hvordan er det gået til, at maleriets ry siden er vokset og vokset, indtil det i dag er et af de højest estimerede danske 
malerier fra sidste halvdel af 1800-tallet? 
 

 Besvarelsen af de mange spørgsmål om maleriets historie er spændende som løsningen af en kriminalgåde. 

 
(Se bogens hjemmeside: http://da.unipress.dk/udgivelser/p/p%C3%A5-sporet-af-banevogteren/) 

 
  

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 18. januar kl. 11:00 - 15:00. 

Rundvisning på Psykiatrisk Hospital/ Museet  

ved mag. art og cand. mag. Merete Sørensen 
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