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• Temadag og generalforsamling 

• Bogudgivelse. Malermunken i Rom 

• Bogudgivelse: Det usynlige Rom  

 

 

Kære Medlemmer 

Nytårskuren nærmer sig. Der er stor interesse for arrangementet i Cæsars tegn, men der er 

stadigvæk enkelte pladser tilbage. Udover temadagen arbejder vi også på yderligere 

arrangementer i foråret. Det ligger dog fast, at vi har en bogpræsentation den 11. maj.  

Vi vil desuden gøre opmærksom på endnu en boglancering. Det er medlem af Romselskabet 

Max Bendixen, som har skrevet om gulderaldermaleren og munken Albert Küchlers mange 

årrige ophold i Rom. 

 

Kommende arrangementer 

• 2. marts kl 19.00. Nytårskur på det italienske kulturinstitut. (Se mere her) 

• 9. marts kl. 14.00 Boglancering på Thorvaldsens Museum 

• 26. marts kl 10.00. Temadag og generalforsamling. Arkitektskolen, Auditorium 2 

• 11. maj. Bogpræsentation. Jesper Storgaards Jensen; Det Usynlige Rom. Salon K, Huset i 

Magsstræde.  

 

I støbeskeen: 

Maj. Foredrag og rundvisning på Marstrand-udstillingen på Nivaagaard 

 
 

 

Romselskabets temadag og 

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

Det kgl. Akademi. Auditorium 2 Danneskiold-Samsøes Allé 51. 

 

Vi har i år fået mulighed for at afholde temadagen i Arkitektskolens Auditorium 2 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. 

 

Tid og sted 

26. marts 2022, kl. 10.00 - 16.05. Det kgl. Akademi. Auditorium 2. Danneskiold-Samsøes 

Allé 51. 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. 

 

https://romselskabet-spqr.dk/about/
mailto:mogensbang@vesterdalen.dk
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Nyt%20fra%20fondet/Nyheder/Udgravningen%20af%20Caesars%20Forum%20fortsaetter


LÆS PROGRAMMET FOR TEMADAGEN HER 

 

 

Generalforsamling 
Lørdag d. 26. marts 2022 kl. 13.30 

Festsalen, Det kgl. Akademi 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær. 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 

6. Valg af bestyrelse mm 

 

a) Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Susanne Trudsø (genopstiller), Ingrid Wass 

(genopstiller ikke) og Ole Andersen (genopstiller ikke).  

Bestyrelsen foreslår som nye bestyrelsesmedlem: Katharina Fonnesbech og Ane Davidsen 

 

b) To suppleanter for en 1-årig periode. Ole Drachmann og Jette Arneborg Pedersen er på 

valg. Begge modtager genvalg. 

 

c) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. Intern revisor Geert Bjørn Hansen 

modtager genvalg. Revisorsuppleant Bettina Kassebeer modtager genvalg. 

 

7. Eventuelt. 

Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 

til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Bemærk: Det er muligt for medlemmer af Romselskabet at deltage i generalforsamlingen 

uden at være tilmeldt temadagen. 

 
 

 

 

Bogudgivelse: Malermunken i Rom. Invitation til 

boglancering på Thorvaldens Museum 
Vort medlem Max Bendixen, har inviteret Romselskabets medlemmer til reception og 

boglancering på Thorvaldsens Museum. Det er hans tredje bog, hvor Rom er en stor del af 

“scenen”. Først biografien om maleren Elisabeth Jerichau Baumann (Verdensdamen). 

Dernæst bogen om hendes mand Jens Adolf Jerichau (Panterjægeren). Og nu bogen om 

malermunken Albert Küchler. 

 

https://romselskabet-spqr.dk/


 
 

 

Bogpræsentation: Jesper Storgaard Jensen 

Det usynlige Rom 
 

Arrangement onsdag den 11. maj. Salon K, Huset i Magsstræde. Nærmere detaljer følger. 

 

SAXOs beskrivelse af bogen: 

Det Rom, du ikke kender 

 

"Hvordan er romernes Rom" Hvordan er det at leve i byen" Hvad taler romerne om, og 



hvilke problemer står deres by overfor? Hvad er deres forhold til fortiden, og hvilke 

forhåbninger har de til fremtiden? 

 

Kort og godt: Hvordan ser byen og dens indbyggere ud, når man skærer turistklichéerne 

væk, river de perfekte postkort i stykker og vælger turistattraktionerne fra for i stedet at 

fokusere på la realtà romana, den romerske virkelighed - " 

 

DET USYNLIGE ROM er et nøgternt blik bag de kulisser, som turisterne forveksler med det 

virkelige Rom. Det Rom, som inkompetente politikere er ved at køre i graven, men som 

fortvivlede borgere forsøger at overleve i og holde kørende. 

 

Jesper Storgaard Jensen interviewer kulturpersonligheder, journalister og almindelige 

borgere og tilsætter egne observationer og erfaringer for at tegne et kærligt, kritisk og 

realistisk portræt af den evige stad. 
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