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Af Karen Margrethe Olsen, næstformand for Landsforeningen

Landsforeningen inviterer til medlemsbesøg og foredrag 
i den italienske ambassadørbolig i Fredericiagade i Kø-
benhavn mandag den 9. maj 2016 kl 16.30. 

Palæet i Fredericiagade er i dag det italienske ambassa-
dørpars private residens med fornemme repræsentati-
onslokaler og gæsteværelser. Den store balsal i prægtig 
og bordeauxrød rokokostil er med de smukke venetianske 
spejle og franske paneler et særligt betagende syn, og spi-
sestuen på 2. sal er i fuldendt Jugend-stil, hvor spejlene i 
hver ende får rummet til at synes uendeligt.
 Residensen går tilbage til 1750, hvor den daværende 
konge, Frederik V, overdrog en grund til sin kammerher-
re Bærentz, på hvilken den oprindelige kerne i den nuvæ-
rende ambassadørbolig blev rejst. Nicolai Eigtved, tidens 
største arkitekt og manden bag Amalienborg Slot, stod for 
dette byggeri. Bygningen blev efterfølgende udvidet og 
nåede efterhånden, efter flere forskellige anvendelser og 
ejerskifter, sin nuværende, betydelige størrelse.

KOM PÅ BESØG I FORNEMT 
PALÆ I FREDERIKSSTADEN

 Ejendommen blev i 1908 købt af familien Glückstadt, 
hvis familieoverhoved, Isak Glückstadt, var direktør for 
Den Danske Landsmandsbank, nu Danske Bank. I 1909 
renoverede familien den ældste del af bygningen og skab-
te spisesalen på 2. sal efter arkitekt Valdemar Sanders 
tegninger. I 1924 købte den italienske stat bygningen af 
familien Glückstadt, og i 1981 begyndte den restaurering, 
som stadig finder sted.
 Efter omvisning i palæet er der foredrag ved arkæolog 
og Italien-kenderen Thomas Roland om Friuli - det skøn-
ne, nordøstlige Italien med en rig historie lige fra romerti-
den til det habsburgske riges undergang i 1918. Thomas 
Roland er guide på Landsforeningens nu udsolgte, arkitek-
turhistoriske studierejse til det nordøstlige Italien fra den 
30. maj til den 5. juni 2016. 
 Under besøget vil der blive budt på en forfriskning. 
Besøget koster 100 kr. pr person. Tilmelding på byogland.
dk senest den 1. maj 2016. Adressen er: Fredericiagade 2 
(lige op til Amaliegade), København K.


