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• Nytårskur 

• Temadag og generalforsamling 

 

 

Kære Medlemmer 

Så kom nytåret endelig til Romselskabet. Så det er med stor glæde at vi kan invitere til 

nytårskur på det Italienske kulturinstitut den 2. marts. 

 

Tilmeldingen til Piranesi-udstillingen på SMK har været overvældende, og derfor har vi 

arrangeret 2 yderligere rundvisninger. Der er nu fyldt op på alle tre hold, hvorfor vi nu må 

slutte tilmeldingen. 

 

Ud over temedagen den 26. marts har vi planer om to yderligere arrangementer i april/maj. 

Det handler om et foredrag med Jesper Storgaard Jensen om hansa nye bog om Rom (Det 

usynlige Rom) samt et kombineret foredrag og omvisning på Nivaagaards særudstilling: 

Wilhelm Marstrand – den store fortæller. 

 

Mvh 

Romselskabets bestyrelse 
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Romselskabets Nytårskur 
Det Italienske Kulturinstitut. Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup 

Tirsdag den 2. marts kl 19.00 

 

 
 

Udgravning af Cæsars Forum i Rom - Anden fase 
Foredrag ved Jan Kindberg Jacobsen ph.d. 

 

I 2019-2020 blev første fase af den storstilede Cæsars-Forum-udgravning gennemført. 

Under første fase blev dele af Alessandrino-kvarteret - et boligkvarter, som blev opført i 

slutningen af det 16. århundrede og revet ned under Mussolinis regime – kortlagt ved hjælp 

af systematisk dokumentation. Kvarteret har i mange år udgjort et overset kapitel i Roms 

byhistorie, hvorfor udgravningen har bidraget med vigtig ny viden om blandt andet 

kvarterets nedrivning. 

 

 
 

I marts 2021 påbegyndtes den anden fase af udgravningerne på den vigtige historiske 

lokalitet, og udgravningsresultaterne har kastet endnu mere lys over Alessandrino-kvarterets 



historie, herunder fundet af et formodet stenhuggeri og et formodet apotek. Der er også 

fundet to gårdspladser under hvilke, den arkæologiske kontekst var forventet urørt. Hvad der 

gemte sig i jorden, vil vi få svar på, når projektets danske leder, ph.d. Jan Kindberg Jacobsen 

i dette foredrag vil tage os med til udgravningerne i Rom og berette om den aktuelle status og 

om planerne for de fremtidige udgravninger. Jan Kindberg Jacobsen vil således komme 

flyvende fra Rom og herop for at fortælle om de allernyeste, dugfriske resultater fra 

udgravningen. 

 

De dansk-italienske udgravninger på Cæsars Forum i Rom sker i et samarbejde mellem 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Det Danske Institut i Rom (DIR) og Danmarks 

Grundforskningsfonds Center for Urbane Netværksudviklinger (UrbNet) ved Aarhus 

Universitet. Carlsbergfondet har siden 2017 støttet projektet, og Aarhus Universitets 

Forskningsfond har siden 2019 støttet med et flagship grant. 

 

Cæsar og Kleopatra 
Foredrag af  mag. art. Anne Marie Nielsen 

 

Kleopatra, en historisk person, som gennem mere end 2000 år måske er endnu mere berømt 

end Cæsar.  Hun mødte Cæsar i Alexandria år 47 fvt., efter at han havde sejret over 

Pompeius i slaget ved Pharsalos. Cæsar var da 52 år, og Kleopatra var 21. Cæsar blev i 

Ægypten i seks måneder, hvoraf to bestod i en paradesejlads op ad Nilen sammen med 

Kleopatra. 

 

 
 



Anne Marie Nielsen vil i dette foredrag fortælle om Cæsar og Kleopatra, hvad der vides 

arkæologisk om parret samt om de myter og historier, der også knytter sig til dette berømte 

par. Foredraget tager udgangspunkt i et kapitel i bogen ”Cæsar, manden og myten” redigeret 

af Trine Arlund Hass og Sine Grove Saxkjær. 

 

Aftenen rundes af med kransekage og 2 glas processo (fra vores faste leverandør Dehlholm 

Vin). 

 

Samtidig har vi fornøjelsen af  at uddele årets medlemsgave til de, som endnu ikke har 

modtaget bogen Garbatella – Roms rebelske perle i deres postkasse.  

 

Tid: Onsdag  den 2. marts 2022 kl 19.00 

Sted: Det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup 

 

Pris: 150,-kr for medlemmer af Romselskabet og medlemmer af Det Italienske 

Kulturinstitut. For ikke-medlemmer er prisen 230,-kr. Begrænset deltagerantal (120). 

 

Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling på Romselskabets konto i Jyske Bank: regnr. 

7854 kontonr. 13 61 115. Sidste frist for tilmelding onsdag d. 23. februar. 

 
 

Romselskabets temadag og 

generalforsamling 
Lørdag d. 26. marts 2022 kl. 10.00 – 16.10 

Det kgl. Akademi. Philip de Langes Allé 10 

 

Vi har i år fået mulighed for at afholde temadagen i Arkitektskolens Auditorium B på 

Holmen. Bestyrelsen vil gerne takke for denne gestus. Temaet bliver som vanligt ”Rom til 

alle tider”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert deres bud 

på, hvad der for dem er det enestående ved Rom, som er gået dem i hjertet. 

 

PROGRAM 

 

Ordstyrer: Per Kristian Madsen 

 

Kl. 10.00 - 10.05 

Velkomst ved formand Mogens Bang 

 

10.05 - 10.35 

Prinsesse Charlotte Frederikke i Rom 

Cand. mag. Birgitte Nyborg 

 

10.35 - 11.05 

Kay Fisker og Det Danske Institut i Rom 

Lektor Martin Søberg 

 

11.05 - 11.30 

Kaffepause 



11.30 - 12.00 

Pompejansk dekorationsmaleri i Danmark 

Konservator Line Bregnhøi 

 

12.00 - 12.30 

En nyfortolkning af Det Sixtinske Kapels udsmykning 

Lektor Søren Kaspersen 

 

12.30 - 13.30 

Frokost 

 

13.30 - 14.00 

Generalforsamling 

 

14.00 -14.30 

Antikken omkring os 

Lektor Chr. Gorm Tortzen 

 

14.30-15.00 

Kaffepause 

 

15.00-15.30 

En hilsen til de gamle romere om måltidet i Rom 

Madskribent Martin Kongstad 

 

15.30 - 16.00 

Om at fotografere i Rom 

Fotograf Jens Lindhe 

 

16.00 - 16.10 

Afrunding 

ved næstformand Paul Anker Lund 

 

Tid og sted 

26. marts 2022, kl. 10.00 - 16.05 

Arkitektskolen, Philip de Langes Allé 10. Der vil være tydelig skiltning til indgang. 

 

Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling på Romselskabets konto i Jyske Bank: regnr. 

7854 kontonr. 13 61 115. Sidste frist for tilmelding mandag d. 21. marts. 

 

Pris: 340,-kr for medlemmer af Romselskabet. For ikke-medlemmer er prisen 420,-kr. 

 
 

 
 

 Romselskabet S.P.Q.R    

Vesterdalen 52 | 2870 Dyssegård | Telefon 22 30 64 60 | mogensbang@vesterdalen.dk 

Jyske Bank 7854 1361115  
  

 

 

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

