
Kunstudflugt 21. november 2021  
  

  Den kgl. Afstøbningssamling, Toldbodgade 40, 1253 Kbh. K 

Davids Samling, Kronprinsessegade 30, Kbh. K 

 

Kl. 10.30 omvisning i Den kgl. Afstøbningssamling 

Afstøbningssamlingen rummer cirka 

2.200 gipsafstøbninger af skulpturer fra 2.500 f.Kr. til omkring år 1600. 

Blev grundlagt i 1895 på foranledning af kunsthistorikeren Julius 

Lange og brygger Carl Jacobsen, som ville skabe en 

afstøbningssamling for hele folket, hvor man kunne studere 

skulpturkunstens hovedværker. Enkelte af afstøbningerne stammer fra 

1700-tallet og var en del af Det Kongelige Danske 

Kunstakademis samling, der indtil midten af 1900-tallet blev brugt 

dagligt til at tegne og male efter som led i kunstnernes uddannelse. 

 

Frokost på Cafè Oscar, Bredgade 58, 1260 Kbh. K - (drikkevarer for egen regning) 

 

 Kl. 14.30 – 17.00 Davids Samling 

 

Museet har til huse i den ejendom, som stifteren, højesteretssagfører C.L. 

David selv beboede, samt i en senere erhvervet naboejendom, begge fra det 

19. århundredes begyndelse. I 1945 besluttede højesteretssagfører C.L. 

David at bevare sine samlinger for eftertiden i form af et offentligt tilgængeligt 

museum, drevet af en selvejende fond – C.L. Davids Fond og Samling. Siden 

Davids død i 1960 er bestanden af kunstværker blevet forøget væsentligt. 

Museets islamiske samling udgøres af udsøgt kunsthåndværk fra det 7. 
århundrede og frem til midten af det 19. århundrede fra et område, der 
strækker sig fra Spanien i vest til Kina i øst og fra Usbekistan i nord til Yemen 
i syd.Den ældre europæiske samling indeholder et rigt udvalg af kunst fra det 
18. og 19. århundrede – møbelkunst, fransk og tysk porcelæn, dansk fajance 
og sølvtøj samt danske, nederlandske og franske malerier. 

 

 

 

Samlet pris for medlemmer: 300 kr. -  for ikke-medlemmer:  425 kr. 

Tilmelding til Hanne: hannil@mail.dk eller på tlf. 51321808. 

Deltagerbetaling til reg. nr. 2360 kt. nr. 0749 899 123  

skriv ”21. november” i tekstfeltet til modtager. 

Tilmeldings- og betalingsfrist:  7. november.  Ved betaling er tilmeldingen bindende. 

Bemærk: deltagerantal på max. 28 - derfor gælder princippet ”først til mølle”.  

 

Hilsen og på gensyn  

Bestyrelsen 
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