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Kære medlemmer 
 
 
Romselskabets bestyrelse ønsker alle vore medlemmer et rigtig Godt Nytår og vil 

samtidig takke for den fine tilslutning vi har haft til både arrangementer og rejsen til 

Rom i november 2018. En rejse der tilmed gentages i marts 2019, og som igen er udsolgt. 

Det er altid en fornøjelse at opleve glæden ved og interessen for Rom sammen med Jer. 

 

Selskabet går sin 10 års jubilæumssæson i møde. Uden overdrivelse er det med en vis 

stolthed, der kan ses tilbage på et tiår, hvor selskabets aktiviteter er vokset fra nogle få 

arrangementer om året til en levedygtig forening, hvor vi hvert år kan afholde adskillige 

arrangementer og få museumsfolk, forfattere, universitetsforskere, kunstnere og andre 

gode folk til at stille op til foredrag, museumsrundvisninger, filmvisninger, byvandringer 

m.m. Desuden har det været muligt at gennemføre en efterhånden længere række af 
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temarejser, hvor der er besøgt en mangfoldighed af lokaliteter i Rom, både de kendte, 

men så absolut også de mere sjældent besøgte seværdigheder. 

I jubilæumsåret vil vi naturligvis gøre os særligt umage for at præsentere en række 

fristende arrangementer og rejser til Rom. Desuden vil vi gerne se Jer til en 

jubilæumsmiddag i foråret. 

I dette nyhedsbrev fremsender bestyrelsen hermed: 

 

• Kontingentbetaling for 2019 

• Indbydelse til Nytårskur: ”Akvædukter og fontæner i Rom” 23. jan. 

• Indbydelse til temadagen: “Mit Rom” 30. marts 

• Indkaldelse til Generalforsamling 30. marts 

 

Årets første arrangement, der samtidig er startskuddet på selskabets 10 års jubilæum, 

bliver Romselskabets Nytårskur. Den afholdes den 23. januar 2019, og temaet er: 

”Akvædukter og fontæner i Rom”.  Cand.mag. Jørgen Martin Hansen, Københavns 

Universitet vil indlede med foredraget: "Roms akvædukter i antikken”, hvorefter den 

nyudgivne bog: ”Rundt om Roms fontæner”, vil blive præsenteret. Bogen er skrevet og 

fotograferet af Henrik Vester Jørgensen. En flot gennemillustreret bog på 150 sider, 

som også er jubilæums-medlemsgave 2019. 

 

Romselskabets 10-års jubilæums-temadag og generalforsamling afholdes lørdag d. 30. 

marts 2019 på Nationalmuseet. Temaet for dagen bliver ”Mit Rom”, hvilket en 

perlerække af foredragsholdere vil give hvert sit bud på. Vi skal således høre om det 

Rom, som fhv. minister Birthe Rønn Hornbech oplevede som ung i 1950’erne og 

høre, hvordan kunstneren og grafikeren Anita Viola finder inspiration i Villa Borghese 

til sine malerier. Ligeledes vil klassisk arkæolog Jan Kindberg Jacobsen berette om 

sine igangværende arkæologiske udgravninger i hjertet af Rom på Cæsars Forum og 

professor i idrætshistorie Hans Bonde vil fortælle om opfattelser af kroppen udtrykt i 

skulpturer i Rom fra antikken til fascismen. Endvidere vil sognepræst Anne Fuglsang-

Damgaard fortælle, hvordan hun har fundet faglig inspiration i Roms oldkristne 

symbolverden ligesom journalist Mette Rem vil berette om det kulinariske Rom på 

baggrund af sit tiår som journalist i Rom for dagbladet Politiken. 

Midtvejs i dagens program vil Romselskabet S.P.Q.R.s generalforsamling blive afholdt. 

 

En forudsætning for Romselskabets fortsatte aktiviteter er vores medlemskreds. Derfor 

vil vi gerne opfordre medlemmerne til allerede nu at betale kontingent for 2019. 

Kontingentet er fortsat 150,00 kr. for enkeltpersoner og 200,00 kr. for par, som 

bedes indbetalt på konto i Jyske Bank: regnr. 7854 kontonr. 13 61 115.  

 

Nye medlemmer, der har indmeldt sig ved Høstmarkedet i Øregaardsparken den 2. sep. 

2018 eller senere, skal dog ikke betale kontingent førend i 2020. Såfremt at du/I har fået 

ny email-adresse, nyt telefonnummer eller er flyttet, bedes dette oplyst til selskabets 

kasserer på e-mail: susanne.trudsoe@live.dk.  

 

Årets medlemsgave udleveres ved nytårskuren onsdag d. 23. januar, og muligheden er 

der igen på temadagen den 30. marts. Såfremt man er forhindret begge steder, kan 

gaven afhentes enten hos formand Mogens Bang, Vesterdalen 52, 2870 Dyssegård, eller 

hos bestyrelsesmedlem Ingrid Wass, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 



København K efter forudgående aftale på mail: mogensbang@vesterdalen.dk eller 

ingrid.wass@natmus.dk. 

 

Vi gør opmærksom på, at der stadig er mulighed for at erhverve tidligere års 

medlemsgaver: en dobbelt CD med Ottorino Respighi’s værker ‘Feste Romane’, ‘Fontana 

di Roma’, ‘Pini di Roma’ samt andre orkesterværker, eller Iben Bjurners bog: "En mytisk 

rejse i det ældste Italien" med illustrationer af Ulla Kampmann eller Ellen Agerskov & 

Flemming Larsens bog: "Rom i Vilhelm Bergsøes fodspor fra Piazza del Popolo” eller tre 

smukke, signerede farvelitografier af Ole Drachmann med motiver fra Rom. 

 

På gensyn i det nye år 

 

På bestyrelsens vegne 

Mogens Bang, formand 

 
 
 
cxxx 

 
Kontingentbetaling 
 
Kontingentet for 2019 er uændret. For enkeltpersoner er kontingentet 150,00 kr. og for 
par er kontingentet 200,00 kr. Kontingentet for 2019 bedes indbetalt på konto i Jyske 
Bank: regnr. 7854 kontonr. 13 61 115. Husk at opgive navn/navne.  
Kontingentet må meget gerne blive indbetalt snarest og senest den 1. februar 2019. 
 
 

 

Nytårskur 2019: Akvædukter og fontæner i Rom 
 
Foredrag: ”Roms akvædukter i antikken” ved cand.mag. Jørgen Martin Hansen. 
 
Ved byporten Porta Maggiore ankom i antikken mindst 6 akvædukter til Rom. Andre 
akvædukter nåede millionbyen fra andre retninger. Fra omegnen af Rom leverede 11 
akvædukter normalt 1 m3 vand pr. indbygger. Dagligt! Akvædukterne blev bygget fra 332 
f.Kr. og frem til 226 e.Kr. – efterhånden, som byen voksede. Men det betød også, at over 
500 km kanaler skulle vedligeholdes, hvortil kom ledningsnettet inde i byen. 
 

 
Fra bogen Rundt om Roms fontæner ved Henrik 
Vester Jørgensen 

 Takket være den skrivelysten 
vanddirektør Frontinus fra år 100 e.Kr. 
kendes detaljerne i denne del af Roms 
infrastruktur. Et håndskrift fundet i 
1429 hos benediktinermunkene på 
klostret i Monte Cassino, blev således 
kilden til et førstehåndskendskab til det 
antikke Roms vandhistorie – en 
historie, som til Romselskabets 
nytårskur vil blive fortalt af cand.mag. 
Jørgen Martin Hansen, 
Københavns Universitet. 
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Fra bogen Rundt om Roms fontæner ved Henrik 
Vester Jørgensen 

 Bogpræsentation: 
”Rundt om Roms fontæner” 
(Årets jubilæums medlemsgave) 
 
Hovedværket om Roms fontæner er 
H.V. Mortons bog: ”The Water of 
Rome” fra 1966, men tilbage i 1966 var 
fotografier i kunstbøger sparsomme. 
Dette har inspireret tegner og 
illustrator Henrik Vester 
Jørgensen til en ny bog om fontæner 
i Rom; en bog rig på fotos og med en 
ledsagende tekst. I november 2018 
udkom på forlaget DesignIkon Henrik 
Vester Jørgensens bog ”Rundt om 
Roms fontæner”. 
 

 
Program 
 

Kl. 17.15 – 18.30 Foredrag: ”Roms akvædukter i antikken” ved cand.mag. Jørgen 
Martin Hansen 
 

Kl. 18.30 – 19.00 Bogpræsentation: ”Rundt om Roms fontæner” 
 

Kl. 19.15 – 20.30 2-retters middag med vin 
 
 
 
Pris for foredrag, bogpræsentation og 2-retter menu inklusiv vin er 320,- kr. for 
medlemmer af Romselskabet, og 390,-kr. for ikke-medlemmer. 
 
Tid og sted 
23. januar 2019, kl. 17.15 
Gastronomisk Innovation, Frederiksborggade 1B, 4. sal, 1360 København K . 
For dårligt gående gøres opmærksomt på, at der i 2. baggård er en elevator. 
 
Til arrangementet er et begrænset deltagerantal på 60 personer. Tilmelding sker 
udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr. 7854 
kontonr. 13 61 115 senest torsdag den 17. januar 2019. Husk at skrive navn/navne ved 
indbetalingen. 
 
 
ccc 

 

Temadag: Mit Rom 
 
Igen i år har Romselskabet fået mulighed for at afholde vores temadag i Nationalmuseets 
biograf. Bestyrelsen er Nationalmuseet taknemmelig for denne gestus. Temaet bliver 
”Mit Rom”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert sit bud 
på, hvad der for dem er detaljerne ved Rom, som er gået dem i hjertet. 
 
Kl. 10.20 – 10.30 Velkomst 

 
Kl. 10.30 – 11.00 Professor i idrætshistorie, dr.phil. Hans Bonde: Med kroppen 

til Rom 
 



Kl. 11.00 – 11.45 Forfatter, tidligere MF og minister Birthe Rønn Hornbech: 
Præstedatter på ferie i Rom i halvtresserne 
 

Kl. 11.45 – 12.15 Journalist Mette Rem: Det kulinariske Rom 
  
Kl. 12.15 – 13.15 Frokost 

 
Kl. 13.15 – 14.00 Romselskabets SPQR’s generalforsamling 

 
Kl. 14.00 – 14.30 Sognepræst Anne Fuglsang-Damgaard: Rom set med en 

lutheraners øjne 
 

Kl. 14.30 – 15.00 Maler og grafiker Anita Viola: Otte års kunstnerisk arbejde fra 
og med Villa Borghese 
 

Kl. 15.00 – 15.30 Kaffe/te og kage 
 

Kl. 15.30 – 16.00 Klassisk arkæolog, museumsinspektør Ph.D. Jan Kindberg 
Jacobsen: Det tidlige Rom og den igangværende udgravning på 
Cæsars Forum. 
 

Kl. 16.00 – 16.10 Afrunding 
 

Pris for temadagen og frokost inklusiv et glas vin/en øl /en vand samt kaffe/te og kage 
er 380,- kr. for medlemmer af Romselskabet, og 460,-kr. for ikke-medlemmer. 
 
Tid og sted 
30. marts 2019, kl. 10.20 – 16.10 
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K. 
 
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, 
reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115 senest torsdag den 22. marts 2019. Husk at skrive 
navn/navne ved indbetalingen. Sidste frist for tilmelding: lørdag den 15. marts. 
 
 

 

Generalforsamling 
 
Romselskabets S.P.Q.R.s ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 30 marts 2019 
kl. 13.00 i forbindelse med ovennævnte temadag og finder ligeledes sted på 
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K i museets biograf. 
 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
3. Godkendelse af regnskab 
 
4. Indkomne forslag 
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2020 
 
6. Valg af: 
 

a) Formand for en 2-årig periode. Mogens Bang er på valg og modtager genvalg. 



b) Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Paul Anker Lund, Christine 

Marstrand og Steen Bech er på valg. Alle tre modtager genvalg.  

c) To suppleanter for en 1-årig periode. Ole Drachmann og Per Kristian Madsen er 

på valg. Begge modtager genvalg. 

d) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. De må ikke være 

medlemmer af bestyrelsen. Revisor Jette Arneborg Pedersen og revisorsuppleant 

Bettina Kassebeer modtager begge genvalg. 

7. Eventuelt. 
 
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog 
kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
 
Afholdte arrangementer i 2018: 
 
26. januar: Nytårskur. Rom på lærredet - Danmarks største kunstnere på 

studierejse. Foredrag ved Peter Kær. Det italienske 
kulturinstitut. 
 

10. marts: Rom til alle tider - Alle tiders Rom. Temadag og 
generalforsamling. Nationalmuseet. Foredrag ved Thomas 
Harder, Karen Slej, Jens Bertelsen, Stine Schierup, 
Niels Schou, Nanna Kronberg Frederiksen og Mathias 
Hammer. 
 

20. marts: Beriget og Beruset. Rundvisning på Glyptoteket ved Anne Marie 
Nielsen. 
 

16. juni: Rom afspejlet i billedhuggerkunsten på Assistens Kirkegård. 
Rundvisning ved Karin Kryger. 
 

2. september: Stadeplads på Høstmarkedet i Øregaardsparken. 
 

12. september: Middelalderens Rom mellem ødelæggelsen af akvædukterne 
under goterkrigene i 530’erene og frem til begyndelsen af 1300-
tallet, hvor paverne forlod byen. Foredrag ved Steffen Heiberg. 
Derefter vinsmagning ved Litta Larsen. Gastronomisk 
Innovation. 
 

2.- 8. november: Det antikke Rom. Romrejse 2018.  
 

17. november: H.C. Andersen og italiensk opera & Maria Callas. 2 foredrag ved 
Henrik Engelbrecht. Gentofte Hovedbibliotek. 
 

5. december: Foredrag ved Christine Marstrand og filmvisning af Pasolini’s 
”Luderkarlen Accatone”. Cinemateket. 
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10-års jubilæumsrejse til efteråret 2019  
 
Tidspunkt og program for denne rejse er endnu ikke endelig fastlagt. Der arbejdes pt 
med planlægningen, og vi kan forhåbentlig præsentere rejsens program senest ved 
temamødet den 30. marts 2019. 
 

NB: Hvis du ikke fremover ønsker at modtage dette nyhedsbrev så klik venligst på dette link 

 
  

Romselskabet S.P.Q.R    
Vesterdalen 52 | 2870 Dyssegård | Telefon 22 30 64 60 | mogensbang@vesterdalen.dk 

Jyske Bank 7854 1361115 
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