
Davids Samling. Museets stifter, Christian Ludvig 
David, blev født den 30. juli 1878. Hans forældre 
døde relativt tidligt. Fra den fædrene side arvede 
de tre søskende en betydelig formue, efter olde-
faderen, grosserer J. N. David, og bedstefaderen, 
nationaløkonom C. G. N. David.  
I 1917 købte Christian Ludvig David ejendommen 
Kronprinsessegade 30 og havde sørget for en pas-
sende bolig til sig selv samt plads til sin voksende 
kunstsamling. Bygningen havde derudover en sær-
lig betydning for ham, idet den ca. 100 år tidligere 
havde tilhørt oldefaderen J.N. David.

PHILIPS VETERANKLUB
PVK FORÅRSTUR
Tirsdag den 17. april 2018

Vi mødes kl.10.50  
Davids Samling 

Kronprinsessegade 30 - 1306 København K
Omvisningen starter kl. 11.00

 og varer 60 min. 

Der er ca. 10-15 min. gang til Brdr. Price. 

Kl. 12.30 er der frokost hos Brdr. Price
Rosenborggde 15 - 1130 København K -

hvor vi får 2-retters menu, en lille øl eller vand,
samt kaffe / te til desserten.

Prisen er for medlemmer kr. 200,00 og for 
ægtefælle/ledsager kr. 275,00. Beløbet bedes ind-

betalt via netbank til konto 3306 3155 112107,
senest mandag den 19. marts 2018. 

Husk at medlemmers navne skal 
fremgå af indbetalingen.

Ved tilmelding i Banken skriv venligst A,B eller C 
afhængig af, hvilken rundtur du/I foretrækker.

Angives ikke foretrukken rundvisning, bliver man 
fordelt efter ledig plads.

Med venlig hilsen
PHILIPS VETERAN KLUB
p.b.v.

Käthe Sørensen

Sker der noget uforudset efter tilmelding, bedes dette 
meddelt Søren Bo på tlf. 51 25 09 58 eller 
mail sorenbo.1405@gmail.com hurtigst muligt.

Kørestole og rollatorer
På grund af museets udformning og beliggenhed 
i to fredede bygninger med mange, smalle trapper 
er det desværre ikke muligt at tage en kørestol el-
ler rollator med i samlingerne.

Der er tre muligheder at vælge imellem, da vi kun 
kan være 15 deltagere pr. hold:
A. Davids Samling – en introduktion til alle tre   
 samlinger (Ældre europæisk samling og Nyere   
 dansk samling (hvoraf kun Hammershøi er udstil  
 let), Islamisk samling). 
B. Davids Samling – en introduktion til alle tre sam- 
 linger med vægt på den islamiske samling (Ældre  
 europæisk samling og Nyere dansk samling   
 (hvoraf kun Hammershøi er udstillet), Islamisk   
 samling). 
C. Den islamiske samling 
 – en introduktion 
 (Islamisk samling).

Davids Samling

HammershøjÆldre europæisk samling


