
^  N o g l e  O r d  

o ltt 

et Mttsenm for Thorvaldfens 

Voerker. 

I Anledning af et i Fyens Stifts Adresse-Avis 

No. 32 for dette Aar indrykket Stvkke. 

Af 

G. Valudan-Müller, 
Z t d j u n c t  v e d  O d e n s e  C a t h e d r a  l s t o l e .  

Odense t8Z7.  

Try>kt  hoS S .  Hempel .  



I No. 32 af Fyens Stifts Adresse - Avis har en Indsender, 

der ikke har ladet sig sircemme af „Folkebladets" Jnterdict, 

fremsat nogle Indvendinger imod den fra Kjobenhavn udstedte 

Indbyde lse  t i l  Opre t te lsen a f  e t  Museum for  Thorva ldsens 

Arbeider, hvilke burde vcere Enhver, der interesserer sig for 

Planen, kjcerkomne som en Anledning til Sagens videre Drof-

telse. Da disse Blades Forfatter regner sig til deres Tal, der 

onske Sagen den lykkeligste Fremgang, griber han faa meget 

hellere denne Leilighed, som der turde vcere Grund til at anta

ge, at de fremsatte Indvendinger ville gjore Indtryk paa Flere 

her i Provindsen, hvor Hovedstadens Enthusiasme for Planen 
naturligviis ikke strar har grebet Alle. 

Den cerede Indsender mener, at Udforelsen af et faa kost
bart Arbeide ikke kan tilraades paa en Tid, da baade Staten 

og de enkelte Commnner ere befvcerede med meget tunge Byr

der. Men det er hverken Staten eller Communerne, man har 

anmodet om Bidrag til Museet, men private Folk. Folket og 

Etaten ere vel uadskillelige, men dog ikke identiske; kun en Deel 

af Folkets Krcefter krcever Staten i Tider, hvor dens Tilvcerelfe 

ikke er truet af nogen overhængende Fare. Den hverken kan 

eller vil forlange, at Borgerne skulde undlade at understotte 



gode og skjonne Foretagender, fordi ogsaa den kunde bruge de 

Midler, der anvendes paa dem. Skal Folket naas den hoiere 

Udvikling, som Staten selv gjor store Offere for at fremme, 

maa den lade Borgerne beholde faa mange Midler til fri Brug 

efter deres eget Tykke, at de indenfor den Kreds, Staten vcer-

ner for dem, ved selvstcendig Virksomhed kunne understotte dens 

Bestræbelser; det maa vcere den selv kjcerkomment, at Borger

ne med de Midler, som den ikke kan forhindre dem i at anvende 

paa blot sandselige Nydelser, udfore Foretagender, som den 

selv maatte onjke at sottte i Vcerk, dersom den kunde undvcere 

Midlerne dertil. Der gives vistnok mangfoldige Foretagender 

af storste Vigtighed for et Folks Vel, som ene kunne udfores 

ved private Foreninger af Borgerne. Man betcenke blot, hvor

ledes England blomstrer ved den Aand i Folket, der driver de 

enkelte Borgere til selv og med egne Krcrfter at udfore de nyt

tigste og stjouueste Vcerkcr; mon dette Land vilde staae paa saa 

hoit et Trin, dersom de Private vilde bringe deres Overflod 

som Gaver til Statens Kasser, istedetfor at anvende den til 

Veie og Kanaler, Universiteter og Opdagelsesreiser? At ogsaa 

det danske Folk har de vigtigste Opgaver at udfore med private 

Krcrfter, vil ueppe Nogen bencegte. Det er kun naar det gjcel-

der om at forsvare Statens, eg med den Folkets, Selvstam-

dighed, at Borgerne ere forpligtede til at opoffre Alt for Sta

ten ; i Stater, der, som Nutidens, ere grundede paa en ganffe 

anden Anskuelse af Menneskelivet, eud Sparta og Rom, vilde 

det under almindelige Omstændigheder vcere ligesaa ufornuftigt 

som umuligt at gjore den Fordring gjceldende, at Folket skulde 

opoffre alle sine Krcrfter ene og alene til Statens Tjeneste. 

Det er maaskee den bedste Virkning af den byrdefulde Gjceld, 

hvorunder Europas Stater sukke, at Folkene drives til at ud



fore med egne private Krcefter hvad de kunne have Gavn og 

Glcede af. 
Erkjender man Nodvendigheden og Gavnligheden af denne 

Forstjel imellem de Krcefter, Borgeren skylder Staten, og dem, 

han er berettiget til at anvende efter eget Tykke, saa kan man 

ikke med den cerede Indsender antage, at et Land, der har en 

stor Statsgjceld, og hvor de enkelte Commnner ere stcerkt be

byrdede, ikke bor anvende en betydelig Sum til et Vcerk, som 

det projecterede Museum. Dersom Bestyrerne af en Stats 

eller Commuues Penge under saadauue Omstændigheder vilde 

anvende dem til sligt et Vcerk, kunde Talen voere om at de ikke 

burde det; men naar man anmoder Borgerne om Bidrag af 

deres private Midler, saa er kun Sporgsmaalet, om de kuuue 

undvcere dem fra deres private Fornodenheder. Dette maa 

Enhver afgjore med sig selv; men naar Staten ikke af andre 

Grunde modscetter sig et saadant Foretagende, har den Enkelte 

med Hensyn til den ganske fri Haand i denne Sag. Om han 

vil eller ikke vil, beroer kun paa, om det convenerer ham eller 

ei. Vilde man gjore det til en Samvittighedssag for Folket, 

ved frivillige Bidrag at afbetale eller formindste Statens Gjceld, 

flulde man dog forst betcenke, om det virkelig formaaede dette 

uden ganske at lamme sine Krcefter til Foretagender, det ikke 

uden Skade for sin Udvikling kan tilsidescette. Er der virkelig 

Nogen iblandt os, der for Alvor troer paa Muligheden af at 

overtale Folket til en saa betydelig frivillig Beskatning, at den 

kunde vcesentlig lette Statens Byrder? Jeg ncegter ikke, at 

jeg betvivler den, og hvor stort og priisvcerdigt det end vilde 

vcere, om det danske Folk vilde give Verden Eremplet paa 

en Patriotisme, som ingen anden Nation kunde opvise Magen 

til, hvor megen Hoiagtelse jeg end foler for de faa Mcrnd, der 



lkke af Planens Storrelse have ladet sig afskrcekke fra at give 

deres frivillige Bidrag til Statsgjceldens Afbetaling: saa mener 

l'eg dog, at man maa fee Tingen i en god Gang, inden man 

kan troe den mulig. Og skulde denne colossale Plan virkelig 

nogensinde kunne sattes igjennem, da vilde Folket komme til 

at bringe saa stort et Offer, at den Sum, som det nu anven

der paa et Museum, vilde vcrre for Intet at regne i Sam

menligning dermed. Vilde Folket frivilligt lcrgge flere Mil

lioner Aar for Aar paa Fcrdrelandets Alter, saa vilde et hun

drede Tusind Daler, een Gang for alle anvendt til en Anstalt, 

som Efterkommerne i mange Led vilde have 9Ere og Nytte af, 

ingenlunde svcekke dets Evne dertil; deres Tilveiebringelse 

vilde, hvis den virkelig blev en Folkesag, vcere ikke blot 

mulig, men let. 

Naar Indsenderen ikke vil indromme Danmark nogen scer-

cgen TEre, fordi det har frembragt Thorvaldsen, saa synes 

ban at glemme, at Kunstneren ikke blot er fodt i Danmark, 

men her har faaet sin Ungdoms-Dannelse. Det danske Folks Cul

tur har han at takke for den Skole, hvori hans Genie har udviklet 

sig, og for de Midler, der satte ham istand til at besoge Kun

sternes Hjem. Dersom Raahed og Barbari havde hersket i 

Danmark, hvo staaer da inde for, at hans Genie ikke var gaaet 

til Grunde af Mangel paa Vcekkelse og Ncering? Og om han 

end kunde have fundet sin Skole i andre Lande, saa har For

synet dog nu engang ladet ham finde den hos os. Han horer 

os derfor ikke ene til, fordi han tilfceldigviis er fodt her, men 

fordi >ban uden Danmarks Cultur nu ikke vilde vcere, hvad han er. 

Ogfaa Nytten af et Museum betvivler Indsenderen, 

fordi han befrygter en eensidig Indflydelse af Thorvaldsens 

Arbeider paa de unge Kunstneres Dannelse. Denne Jndven-



dings Besvarelse maa overlades til Kunstforstandige; kun tilla

der jeg mig den Bemcerkning, at der i Kjobenhavn allerede fin

des saa mange Arbeider afThorvaldsen, at de endog uden at sam

les i et Museum ville udove den storste Indflydelse paa de 

Unges Dannelse; men at der tillige findes et Antal Gibsaf-

stobninger af celdre og nyere Tiders fortrinligste Billedhugger

arbejder, som ville modarbeide denne Eensidighed, dersom den 

virkelig jkulde vcere at befrygte. Om Indsenderen har Ret i 

den Paastand, at de unge Malere ere ganske afhcengige af den 

„Eckersbergsk-Lnndske Typus," kan jeg ikke indlade mig paa at 

bedomme; men der er i al Fald en vcesentlig Forfljel paa den 

Indflydelse, Kunstværket har som et Monster, og den, der 

udoves a f  Kunstnere ,  der  se lv  v i rke  som Lcerere .  
Imidlertid forekommer det mig, at Nyttenaf et Museum 

maa betragtes fra et hoiere, om jeg saa maa sige, politisk 

Standpunkt, hvorfra den ikke kan vcere tvivlsom. Vi Danske 

glcede os over at kalde Thorvaldsen vor Landsmand; men at 

ban horer os til ved mere end Fodselen, er neppe almindelig 

erkjendt i Europa. Dersom det danske Folk oprettede et Mu

seum for hans Arbeider, var dette en Erklcering for Kunstneren 

og for hele Europa, at det anfaae ham som sin og tilegnede sig 
ham ncermere, end den ovrige civiliserede Verden. Et saadant 

Skridt kunde ikke andet, end paa en eller anden Maade frem

kalde en lignende Erklcering fra Thorvaldsens Side, og dersom 

han, som man giver os Haab om, derved skulde see sig foranle

diget til at testamentere Danmark sine Arbeider, saa vilde dette 

vcere et uimodsigeligt Beviis paa, at han erkjendte sig som en 

Son af Danmark. Disse gjensidige Erklceringer kunde ikke 

miskjendes af de ovrige civiliserede Folk, og de fik da vel at 

lade os bebolde ham som vor. Men dette vilde vcesentlig bi



drage til, at Danmark fandt den Anerkjendelse hos dem, som 

det fortjener. Vel begynder det ovrige Europa at erkjende 

Danmarks Cultur; men denne Erkjendelse er langt fra faa fast 

og almindelig, som man maa onske det. Men lad Europa fee, 

at vi ikke alene forstaae at bygge vore Skibe og fore dem over 

Havet saa godt, som nogen anden Nation, lad det erkjende, at 

Danmark ikke blot har frembragt Lcerde og Digtere, hvis For

tjenester det ikke kan ncegte sin Agtelse, men at det eieren 

Kunstner, for hvem Alle boie sig som for deres Mester: saa kan 
det ikke vare lcenge, inden de Nationer, der staae paa Cultu-

rens Hoide, villig rcrkke os Haanden som deres Brodre, der 

ikke blot modtage af dem, men hvem de skylde Vcerker, som de 

regne til de herligste Frugter af Menneskeslægtens almindelige 

Cultur. Man ansee dog ikke en saadan Anerkjendelse for en 

forfcengelig LEre; den vilde vcere ikke mindre nyttig og fordeel-

agtig, end virkelig hcederlig for det danske Folk. Det er al

mindelig erkjendt, at Forbindelser med de meest cultiverede 

Folk bringe storst Fordeel; og enhver enkelt Danff, der kom i 
Berorelse med Fremmede, vilde modtages med langt storre Ag

telse og Velvillie iblandt dem, finde langt flere aabne Dore 

og Hjerter, naar de ansaae hans Folk for en af de meest dan

nede Nationer, end naar han forst skulde skaffe sin personlige 
Dannelse Respect. Hvor meget dette maatte lette endog gan

ske materielle Forbindelser, behover ikke at udvikles. Ogsaa 

hele Folket vilde nyde godt af en saadan Anerkjendelse. 

Enhver, der kjender Noget til Historien, veed hvor megen Ind

flydelse paa Folkenes Skjcebne deres gjensidige Sympathie har 
havt. Europas cultiverede Folk vilde med Deeltagelse betragte 

cn Nation, de erkiendte for deres Lige, og det vilde vcere dem 

magtpaaliggende, at den ikke hindredes i, frit og selvstændigt 



at udvikle sin eiendommelige Cultur. Og skulde Landet engang 

vcere saa ulykkeligt at overvceldes af en ftorre Magt, vilde 

ganske vist den uvilkaarlige Mrbodicched, hoiere Dannelse afno-

der endog Barbarer, komme Folket tilgode. Paa Vigtigheden 

af en saadan Sympathie have vi i vore Dage havt det meest 

paafaldende Erempel; thi hvad andet, end de europceiffe Folks 

Deeltagelse har reddet Grcekeuland? Den har holdt Grcrkerne 

opret under Kampen og endelig overvundet de Hindringer, po

litiske Forviklinger lagde i Veien for deres Selvstcrndigbed. 

Men denne Deeltagelse havde fornemmelig sin Kilde i Erkjen-

delsen af det, alle Europas dannede Nationer skylde det gamle 

Grækenlands Cultur. Et saare vigtigt Bidrag til at vinde 

almindelig Anerkjendelse for vor Cultur vilde en offentlig, umis

kendelig Tilegnelse af Thorvaldsen vcere, og dette maa man 

vistnok ansee for en af de vigtigste Fordele, det paatamkte Mu

seum vilde bringe Landet; en Fordeel, som ikke kunde vindes 

ved at lade opkjobe paa fremmede Markeder danske Papirer 

for eet eller to hundrede tusinde Daler. 

Vilde man indvende, at disse Penge kunde anvendes til 

Foretagender, som forrentede sig mere umiddelbart, saabetcenke 
man, at det her ikke kommer an paa at angive et eller andet 

Project, som enkelte Personer eller Stcender kunde have Gavn 

af; men man ncrvne en Plan, som hele Folket uimodsigeligt 
nu erkjender for mere hcederlig og gavnlig, eller som man kan 

gokgjore, at det hellere vilde understotte. Naar der ikke an

vendes uvcerdige Midler for at skaffe den Plan, vi her tale 

om, Indgang hos Folket, ingen Forforelse, ingen Brug af 
Autoritet, ingeu paatrcrugende Overtalelse, men man soger at 

overbevise Forstanden, ikke blot at scette Phantasien i en uklar 



to 

Bevcvgelse: saa kan man vcere ganffe overbeviift om, at Kolket 

ikke tager sig af Sagen, med mindre den fortjener det, ligesom 

man ogsaa kan vcere rolig for, at det ikke ved dette Vcrrk flal 

anstrcenge sig over Evne. Tvertimod kan man antage, at der

som Folket sparer lidt fra sine Forlystelser for at udfore et 

smukt Vcerk, der just ikke bringer Skillingen tilbage igjen strar 

og ioinefaldende: saa vil dette mcegtigt bidrage til at vcekke 

dets Sands for flige Foretagender, og de, der herefter ville 

opfordre det til andre gavnlige Vcerker, ville da vistnok finde 

det langt villigere til at lukke Pungen op. 

Disse Bemærkninger maae ogsaa tjene til Svar paa de Ind

vend inger ,  Indsenderen f remscet te r  imod e t  Museums Hen-

sigtsmcessighed. En anden Sag er det, om Planen vil 

blive hensigtsmæssig udfort; men det maa naturligviis forud-

scettes, at den bliver underkastet offentlig Droftelse, at der aflceg-

ges offentligt Regnstab, og at i det Hele Bestyrelsen og Udforelsen 

anordnes saaledes,atFolket kan have den storst mnligeSikkerhed for 

Hensigtens Opnaaelse. Indsenderen yttrer ogsaa Betænkelighed 

ved at lcrggeMuseet indenfor en Fcestnings Volde; men den samme 

Indvending kan gjores imod at lcrgge Hospitaler, Bibliotheker og 

overhovedNationens vigtigste Anstalter ogSamlinger derhen; den 

reducerer sig egentlig til det Sporgsmaal: om det overhoved er 

rigtigt, at gjore Landets Hovedstad til en Fcestning? Dette maae 

Statsmcrnd afgjore, og jeg skulde her ikke have berort denne 

Betænkelighed, dersom det ikke var for at imodegaae en Tcen-

kemaade, der vel ikke har yttret sig offentlig, men som dog 

maaskee ikke er uden Indflydelse i Provindserne. Uden Tvivl 

ncrre adskillige af Borgerne i de mindre Kjobstcrder nogen Skilh 

syge imod Kjobenhavn, og det kunde vel vcere, at En og An

den vilde nndflaae sig for at bidrage til et Vcrrk, bvis Udfo



relse vilde komme Kjobenhavns Kunstnere og Haandvcerkere 

tilgode. Jeg vil her ikke opholde mig ved at vise, hvor lidet 

hcederlig en saadan Misundelse vilde vcere, eller hvor natur

ligt, ja nodvendigt det er, at Nationens bedste Krcefter og vig

tigste Anstalter samles i Hovedstaden, hvis Glands og Velfcerd 

jo er hele Nationens Mre og Gavn; men jeg vil blot gjore 

opmcerksom paa, at Borgerne i de mindre Kjobstceder bedrage 

sig selv, dersom de troe, at de kjobenhavnffe Borgeres Velfcerd 

er enten skadelig eller blot ligegyldig for dem. Lad Kunster og 

Haandvcerk, Handel og Industrie blomstre i Kjobenhavn, saa 

vil ganffe vist enhver af de andre Kjobstceder og enhver Mand 

i dem, der jo middelbart eller umiddelbart alle hcenge paa det 

Noieste sammen med Hovedstaden, faae sin Part af Fordelen, 

om endog ofte paa en saadan Maade, at den mindre Dannede 

ikke strar kan indsee, ad hvilken Vei den kommer. Ethvert be

tydeligt Arbeibe vil bringe Haandvcerkene i Kjobenhavn paa 

et hoiere Trin, og dette vil spores i hele Landet. Hvormeget 

har ikke Christiansborg Slots Bygning virket i den Henseende ? jeg 

tager ikke i Betænkning at paastaae, at f. Er. den langt bedre 

Smag i Steenhnggerarbeide, som har viist sig i de senere Aar, 
og som Landets Bygninger og Kirkegaarde kunne give Enhver 

de meest ioinesaldende Beviser paa, fornemlig siyldes denne 

Bygning. Saadanne Forbedringer ville ikke blot mcerkes i de 

Arbeider, der forfcerdiges i Kjobenhavn selv; de ville udbrede 

sig til alle Landets Egne og bringe Haandvcerkene overalt paa 

ct hoiere Trin. Men Enhver vil indromme, at det bedre Ar

bejde i Regelen maa give en storre Lsn, end det ringere. Man 

indvende ikke, at de mindre Kjobstceder dog nu begynde at hce-

ve sig, imedens Kjobenhavns Velstand er aftaget; thi dette er 

ikke steet fordi, men uagtet Khvn. har tabt; og det vilde 



vcere jkeet i en langt hoiere Grad, dersom Kjobenhavns Vel

stand ogsaa var tiltaget. 

En anden Indvending har jeg Hort frem scette i privat Sam

tale, og da den tildeels forekommer mig grundet og uden Tvivl 

deles af Flere, er det bedre at omtale den offentlig. Man 

mener nemlig, at det hele Foretagende ikke er tilstrækkeligt for

beredt iblandt Menigmand i Provindferne, hvis Bidrag man 

jo dog onsker og gjor Regning paa. I denne Henseende maae 

de Mcend i Provindferne, der interessere stg for Planen, vist

nok beklage, at dens Ophavsmcend alt formeget have gjort 

Kjobenhavn til Maalestok for det hele Land. I Kjobenhavn 

ftaae alle Stcender hverandre ncermere i selskabelig Henseende, 

end i Provindserne; i Kjobenhavn er intet Spring imellem de vi

denskabelig Dannede og Haandvcerkere eller Kjobmcend, der 

igjen udove en afgjorende Indflydelse paa de ringere Klasser, 

saa at det Stod, der udgaaer ovenfra, hurtigt og stcerkt for

planter sig til det Hele; men saaledes ere de selskabelige For

hold ikke overalt i Provindserne. Uden for Embedsforholdet 

fattes i.flere Byer et bestemt selskabeligt Baand imellem de 

egentlige Borgere og Embedsmceudeue, som jo ndgjore den 

storste Deel af dem, der have nydt en hoiere Dannelse, og fra 

hvem altsaa Interessen for en Plan som ncervcerende ifcer 
maatte udgaae. Det staaer ingenlunde altid i disses Magt, at 

scette hine i Bevcegelse; ja maaskee kunde det endog i een eller 

anden By vcere Tilfceldet, at en nyttig Plan optoges med Kul

de, fornemlig fordi den udgik fra Embedsmandene. Hvorledes 

skulde det nu gaae til, at Massen af Folket i Provindferne 

skulde komme i nogen varm Bevcegelse for en Plan, hvis Be

tydning forst stal gjores dem begribelig? Ikke Faa vide flet 

ikke hvem Thorvaldsen er, de Fcerreste have nogen klar Forestilling 



om hans Vcerkers Natur og Betydning eller have seet noget af 

hans Arbeider. I Kjobenhavn har hver Arbeidsmand og Tje

nestepige seet et eller andet af dem; Enhver kan gaae i Frue 

Kirke og over Slotspladsen; og om de end ikke kunne have no

gen Mening om deres Vcrrd, have de dog en Forestilling om 

Kunstnerens Virksomhed. Men denne mangler hos Mange i 

Provindserne. Det er derfor beklageligt, at man ikke forst 

har sogt at forberede Folket, inden man kom med Indbydel

sen, og det er saa meget mere paafaldende, som Trykkefri-

hedsselffabet jo har forkyndt et Folkeskrift om Thorvaldsen af 

Prof. Thiele. Hvorfor har man ikke oppebiet dette ? hvor, 

for har man ikke gjort andre Skridt i denne Henseende? Me

get kunde vcrre udrettet igjennem Dagblade, Flyveffrifter og 

paa andre Maader. Det hele Foretagende maa nu fore

komme Mange at lide af Overflod paa Enthusiasme og Man

gel paa Besindighed. Men hvad der er forsomt kan maaffee 
oprettes endnu, dersom man blot ikke troer, at Sagen er af

gjort med en Indbydelse; der maa gjores langt mere, og da den nu 

engang er kommen paa Bane, maa det gjores hurtigt og med 

Kra f t .  Dersom det  mis lykkes  a t  g jo re  P lanen t i l  en  Fo lke-

sag, vil man ikke vcere berettiget til at bebreide det danste 

Folk Kulde og Ligegyldighed; men Grunden maa for storste 

Delen soges i den Maade, hvorpaa Sagen er greben an. 

Men allervcerst vilde det vnre, dersom Nogen vilde lade 

sig imponere af „Folkebladets Opfordring" til at tie med de 

*) Dette Skrift er nu udkommet, og man maa glcrde sig over, at 

saaledes i det Mindste Noget er gjort for at udbrede Bekjendtffab 

med Thorvaldsens Arbeider og Interesse for dem blandt Folket; 
men dette er ikke nok endnu. 



Indvendinger man har imod Planen. Nei, det er just godt, 

at de komme frem; thi da finder Sagen ogsaa nok Forsvar. 

Kun Faa ville fole sig opfordrede til at lovprise Planen uden 

en bestemt Anledning, og den vilde paa denne Maade i Pro-

vindserne vcere udsat for at doe af Tcering. Men finder den 

i Tide Modstand, vil dette foranledige Debatter, der ville drage 

Folkets Opmærksomhed til sig; og lykkes det Forsvarerne at 

bekcempe Modgrundene, saa have netop Modstanderne gjort 

Sagen en væsentlig Tjeneste. Med eet Stod scetter man ikke 

den Danske i Bevcegelse; vil man have Menigmand med, stal 

man lade ham faae Tid til at blive varm; men Taushed eller 

censidige Lovtaler ville aldrig formaae at rive ham ud af hans 

Ligegyldighed. Hvad maa desuden Menigmand tcenke om 

dette Forbud? Har Nogen gyldige og uigjendrivelige Grunde 

at fremfore imod Planen, da er det jo godt at de komme frem; 

thi man vil dog vel ikke forlede os til et Foretagende, som med 

Grund kan ansees for utidigt? Men ere Modgrundene ugyl

dige, da vil deres Gjendrivelse netop fremkalde en klar Overbevis

ning hos Folket om Sagens Gavnlighed, istedetfor Ligegyldig

hed eller en dunkel Fornemmelse. Altsaa ikke tie, men tale 

flulle Sagens Modstandere, og man kan ikke andet end dele den 

cerede Indsenders Misbilligelse af „Folkebladets" ikke blot noget 

myndige, men — med al Respect for Skriftcommitteen vcere 

det sagt — ukloge Taushedsbud. 
Men fordi Planen maajkee ikke er tilstrækkeligt forberedt 

og der er gjort Misgreb ved dens Anpriisning, vilde det dog 

vcere sorgeligt, om den stulde savne den Understottelse fra Fol

kets Side, uden hvilken den ikke kan udfores. Falder den nu 

hen, kan den ikke optages igjen, og da er det ubodelig Skade, 

at den er bragt paa Bane; thi ligesom dens Udforelse vilde 



vcrre en ffjon og gavnlig Erklæring for hele Europas Dine, saa< 

ledes vilde man i andre Lande, ja maaffee endog Kunstneren 

selv, ansee etmislykketForssgforet offentligt og umiskjende-

ligt Beviis paa, at det danffe Folk er ligegyldigt for sin store 
Kunstner. Og dette er det dog virkelig ikke. Jeg tillader 

mig derfor at opmuntre mine Medborgere til at antage sig 

Planen med Varme. Hvad de nu forsomme, kunne de aldrig 

gjore godt; thi de maae ikke gjore Regning paa, at faae en 

Landsmand som Thorvaldsen igjen; og da Sagen nu engang 

er sat i Gang, er det bedre at understotte den, endafMis-

fornoielse med Maaden, hvorpaa det er ffeet, at lade en Lej

lighed gaae forbi, som ikke kommer tilbage. 


