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10-års Jubilæumsmiddag 

Temadag 

Rundvisning på 

afstøbningssamlingen  
x 

 
Kære Medlem 
 

Romselskabet fylder 10 år. Det vil vi gerne fejre ved et festligt måltid i restaurant Sult i 

Cinemateket. 

Tirsdag d. 4. juni kl. 17.30 

 

Aftenen byder på festtaler, kulturelle og musikalske overraskelser samt på en treretters menu 

inspireret af det Italienske køkken. 

 
 
 
Tid: Tirsdag den 4. juni kl. 17.30 
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55, København K 
 
Prisen 590 kr. for medlemmer og 670 kr. for andre gæster 
Tilmelding og indbetaling skal være os i hænde senest tirsdag d. 21 maj. Tilmelding sker 
udelukkende ved at indbetale beløbet på konto 7854 1361115. Husk at anføre navn/navne 
 

 
 

S.P.Q.R. 

 Menu 

Grillet tun på salat af burrata, tomat kapers og canneli-bønner samt oliven 

Kalvefilet med salvie sky, nye kartofler og caponata 

Semifreddo al limoncello med friske bær 

 

Velkomstdrink, 1 glas hvidvin, 2 glas rødvin  

Kaffe/te 

 

https://romselskabet-spqr.dk/about/
mailto:mogensbang@vesterdalen.dk


 
xx 

 
Skulpturkunst i Rom - fra antikken til renæssancen. 
 

  
 
 

Klassisk arkæolog, Ph.D. Rune Frederiksen vil vise os rundt i Den Kongelige Afstøbningssamling, 
som er en del af Statens museum for kunst. Samlingen rummer over 2000 gipsafstøbninger og 
blandt disse er mange kopier af skulpturkunst, der befinder sig i Rom. 
 
Samlingen opbevares i Vestindisk Pakhus ved havnen i Toldbodgade 40. Oprindeligt blev pakhuset 
bygget til at rumme sukker og rom - altså ikke byen, men drikken - men i 1984 rykkede 
Afstøbningssamlingen ind, og gjorde pakhuset til udstillingsrum, hvor kopierne løfter sløret om alt 
fra hedenske guder til kristne fortællinger. 
 
 
Dato: 7. maj kl. 17.00. Adgang fra 16.45 
 
Pris: 220,- kr. incl. et let måltid. 260,- kr. for ikke medlemmer 
 
Begrænset deltagerantal (25 pladser) 
 
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr. 7854 
kontonr. 13 61 115 senest onsdag den 1. maj 2019. Husk at skrive navn/navne ved indbetalingen.  
 

 
 

 

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 halvtredserne 



 
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. 
 
PS: Der er stadigvæk ledige pladser til temadagen 
 
 
 

 

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. 
 
Ønskes man at deltage udelukkende i generalforsamlingen er dette muligt uden tilmelding. 
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Kontingent 
Tak til de mange, som allerede har indbetalt kontingentet.  Samtidig opfordrer vi de, som endnu 
ikke har betalt og som vil fortsætte medlemskabet, til at betale kontingent snarest. 
 
 
 

 Romselskabet S.P.Q.R    
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