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1.  Malere, mennesker og maskiner  
Selskabet til Historisk Teknologi’s (HITEK)  sidste arrangement i år er et foredrag med titlen 
”Malere, mennesker og maskiner – om teknologi i dansk og udenlandsk malerkunst 1840 – 
1960”. Foredraget finder sted tirsdag 4. december 2012 kl. 16:00 - 18:00 i Ingeniørhuset, 
Kalvebod Brygge 31-33, København V og foredragsholder er lektor emeritus Henry Nielsen, 
Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet.  
 
Moderne teknologi har altid virket fascinerende på nogle mennesker og skræmmende på andre – 
et faktum der gennem flere hundrede år er blevet afspejlet i samtidens litteratur. Men det samme 
gør sig gældende i nogle af verdenshistoriens mest fascinerende malerier.  
 
Den engelske maler J.M.W. Turner var som mange andre kunstnere i hans samtid meget fascineret af 
den teknologiske i 1800-tallet. Turner malede i 1844 billedet ”Rain, Steam and Speed – The Great 
Western Railway”. Maleriet viser et brusende lokomotiv på Great Western Railway, bygget af den store 
engelske ingeniør I.K. Brunel 1837-39, og stedet er Maidenhead Railway Bridge, hvor jernbanen krydser 
Themsen vest for London. Turners maleri kan ses på National Gallery of Art i London. (Vi ved iøvrigt 
ikke, om Henry Nielsen vil vise dette maleri ved sit foredrag,)          
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Henry Nielsen vil i foredraget redegøre for, hvordan teknologihistorikere og kunsthistorikere 
ved hjælp af skriftlige kilder og billedanalyser har kunnet give et kvalificeret bud på en række 
kendte danske og udenlandske maleres holdninger til moderne teknologi. Malerne har vidt 
forskellig baggrund, de har malet forskellige teknologiske motiver, og de har malet i vidt 
forskellige stilarter lige fra romantik over realisme, impressionisme og symbolisme til kubisme 
og præcisionisme. Men resultatet er blevet en række fantastiske billedfortællinger om en verden 
i forandring, præget af både frygt og fascination.  
 
Efter foredraget serveres - som det er tradition ved HITEKs julemøder - glögg og æbleskiver til 
deltagerne. 
 
DVSs medlemmer er meget velkomne til foredraget. Deltagelse er gratis, men tilmelding er 
nødvendig. Bemærk IDAs regler om ingeniørers deltagelse i arrangementer. Tilmelding kun  
for IDA-medlemmer kan ske via ida.dk/arr.nr. 994513 eller via mødetilmeldingen på e-mail 
moede@ida.dk eller tlf.  33184818. Ikke-IDA-medlemmer kan kun tilmelde sig via mødetil-
meldingen, dvs. på e-mail moede@ida.dk eller tlf.  33184818.  
 

2. Vintertjeneste – vintervedligeholdelse i historisk perspektiv 
DVSs næste foredrag ’Vintertjeneste – vintervedligeholdelse i historisk perspektiv’ med 
foredragsholderne civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og meterolog Henrik 
Voldborg, tidl. Danmarks Meterologiske Institut (DMI) er nu fastsat til onsdag den 9. januar 
2013 kl. 15.30 - 17.30 i Vejdirektoratet i København. Afsæt allerede datoen til vinterforedraget. 
Nærmere om det i næste meddelelse. 
 
Venlig hilsen 
 
Carl Johan Hansen 
Næstformand 
Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13,  
Postboks 9018, 1022 København K. E-mail: dvs@vd.dk Web: www.vejhistorie.dk  
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