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Det kan ikke have undgaaet Din Opmærksomhed, 

at der i de senere Tider i Aviser og paa attdre 

Steder er talt meget om at oprette et „Thor.' 

valdsens Museum"; Du har ogsaa bemerket, 

at man har sagt, at dette Vcerk ikke var Negjei 

tingens Sag, ikke nogen enkelt Mands, ikke no, 

gen  enke l t  S tands  Sag;  men a t  de t  va r  he le  

Folkets Sag; dg — soM en Folge heraf er 

Opmuntringen til at yde Vidrag hverken udgaaen 

fra hoiere Steder, som Befaling eller Bud, som 

Skat eller Paaloeg, ei heller udgaaen til de hoii 

ere Steder, som Bon og Begiering om at saae 

et kjcert Duske opfyldt; men Opmuntringen er 

udgaaen fra Folkets Mcend, der i denne Sag 

ingen anden Indflydelse have end den, som deres 
t' 



aandelige Dygtighed giver dem; der heller ikke 

ville fremme Sagen ved andre Midler end de 

reent aandelige; der endelig — hvad Udforelsen 

af Sagen angaaer — ikke ville vcere Andet, end 

de nsdvendige Organer, for at Villien, der boer 

i Folkets Hjerte, kan blive til Gjerning og troede 

frem for Dagens Lys; og Opmuntringen er ud-

gaaen til Folket, til hele Danmarks Folk, der 

herved har faaet Leilighed til ar virke som Per

son og netop paa den Maade, som enhver Per

son maa onsse at virke — nemlig med Frihed og 

Se lvs tænd ighed-  Men t i l  Fo lke t  hore  jo  A l le  

uden Undtagelse; — altsaa ogsaa Du min 

Ven! ffjendt Du boer langt borte fra det Sted> 

hvor Voerket stal udfores; stjondt Dtt hverken er 

Lcerd, Kunstner etter Embedsmand. Jeg kan for-

sikkre Dig til, at, ikke en eneste af de Mcend, fra 

hvem Indbydelsen er udgaaen, paa nogen Maade 

har tcenkt paa at udelukke Dig hverken fra Deel-

tagelsen i eller Hcrderen for Sagen; og, hvis Du 

selv — enten paa Grund af Din ringe Stand, 

eller af det ubetydelige Bidrag, som Dine Evner 

tillade Dig at give, eller af Din fra Hovedsta

den fjoernede Bopcel, eller af noget andet Saa-

dant har betragtet Sagen, som Dig uvedkom

mende; saa har Du derved gjort Dig ssyldig i 

en Feil, der maa hidrore fra en Miskjendelse 

baade af Dit eget Vierd, af Sagens Betydning, 



og af de Midler, ved hvilke den alene kan frem,' 

mes og blive til Det, som den skal vcere. 

Imidlertid m. V.! jeg holder meget afAEr-

lighed og Oprigtighed — jeg vil ogsaa vcere gan

ske cerlig og oprigtig imod Dig — det undrer 

mig ikke saa meget, at Du hidtil ikke har l^ant 

Are til Sagen. Thi der er egentlig Ingen, som 

tilgavns har talt med Dig om den. Derfor siger 

jeg ikke — og det maa jeg bede Dig vel at l«g-

ge Mcerke til — at der er Ingen, som tilgavns 

har talt om Sagen i Almindelighed; tvertimod 

der er skrevet meget Grundigt og Herligt om den, 

scerdeles i „Dansk Folkeblad", men jeg troer dog, at 

det ikke just har vceret Der, som D u snstede at 

hore. Der er gjort Indvendinger mod Tingen; 

de ere blevne gjendrevne — ja meget klart og ty? 

delig gjendrevne (see Dansk Folkeblad for d. A. 

Nr. 60 og 61); men det er ikke de Indvendin

ger, som Du har imod den. Dette anseer jeg 

i det Mindste for den væsentligste Grund til at 

Thorvaldsens Museum har vakt saa liden In

teresse hos Dig og Dine her i Jylland; og er Du 

ikke enig med mig i denne Anskuelse? — Jeg er 

vis paa, at Du her — som altid, naar det gjelder 

om at fremme noget virkeligt Godt — er villig til 

at give Dit Bidrag med; men, inden Du giver, vil 

Du vide, hvordan det egentlig hamger sammen 

med den Ting, hvortil Du giver Din Skjcerv — 
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og dette er, ogsaa efter min Mening, meget rig

tig og fornuftig tcenkt. Har Du altsaa Lyst, saa 

ville vi tcende Ild paa vore Piber, soette os gan

ske rolig ned og tale en halv Times Tid om 

dette Thorvaldsens Museum, hvorom i den 

senere Tid saa mange Andre ogsaa har talt 

sammen. 

Men det Fsrste og det Sidste ved al Sam

tale, naar der stal komme Noget ud af den, er 

LErlighed; der maa ikke boe Eet i Hjertet og 

komme et Andet over vore Lceber; men vi stulle 

reent ud sige hinanden, hvad vi mene. Det har 

jeg lovet Dig, og Du har vist allerede moerket 

mig det af, at jeg ogsaa vil holde det; men det 

Samme maa Du ogsaa love mig. Du maa ikke 

sige til mig: „Jeg kjender rigtignok ikke egentlig 

Det, hvorom Talen er, men jeg kan nok lide det 

alligevel, og jeg stal nok give det Bidrag, som 

jeg sormaaer" — thi det er ikke sandt — hvor

ledes stulde Du kunne holde af en Ting, som 

Du ikke kjender? og hvorledes stulde Du kunne 

arbeide for en Ting, som Du ikke interesserer Dig 

for? Og desuden maa jeg sige Dig dette, at, 

om Du endogsaa gav Dit Bidrag, stjondt Du 

hverken kjendte til eller interesserede Dig for Sa

gen, „fordi saa mange Andre gjorde det", 

saa er det ikke saadanne Bidrag, som der i 

dette Tilfalde onstes. Men paa den anden Side 



maa Du heller ikke sige: „Aa jeg fjender det 

nok; men det er da noget urimeligt Noget at give 

sine Penge til; de Kjobenhavnere troe heller ikke, 

vi have Andet at bruge vore Penge til, end faa-

dant Narrevcerk", thi det er heller ikke sandt. 

Jeg troer neppe, Du rigtig kjender den Ting, 

som her er i Gjcere; og jeg kan forsikkre Dig til, 

at „de Kjobenhavnere" meget godt vide, at Du 

har Andet at bruge Dine Penge til, end til et 

Thorvaldsens Museum; men for det Forste 
mene de, at Du ikke altid bruger alle de Penge, 

som Du har, og dernoest mene de, at Du ikke 

altid bruger de Penge, som Du bruger, paa den 

allerhcederligste Maade; og endelig mene de, at 

Det, som kaldes en „9E re skilling", ikke blot 

skal anvendes til Dens YEre, som har den, men 

vgsaa — og det endda mere — til Andres, iscer 

til hele Folkets AEre; og imod Det, som de saa-

ledes  mene,  fo rekommer  de t  m ig ,  a t  v i  to  fon  

nuftigviis ikke kunne gjore nogen Indvending. 

Men, hvis Du synes som jeg, saa ville vi, 

inden vi noermere tale om denne Sag iscerdeles-

hed, forst voere enige om saadanne Sagers Vcerd 
og Betydning i Almindelighed. Vi have betegn 

ne t  den  som en  Fo lkesag ,  e t  Fo lkean l iggen

de; og heri ligger der virkelig Meget. Det er 

ikke en Sag, som udgaaer fra Regjering og øv

righed eller fremmes ncermest ved deres Bistand; 



vet er heller ikke en Sag, som angaaer en enkelt 

Stands (enten f. Ex. Embedsstandens eller Bom 

destandens) Interesse og Fordeel; men det er en 

Sag, som angaaer det hele Folk, som altsaq 

omfatter alle Ständer iblandt os, og som udfn 

res af ys uden alt Hensyn til Forskjel i udvortes 

Omstændigheder og Vilkaar, som ellers adskille 

vs  i  Live t ,  b lo t  fo rd i  v i  fo le  os  som e t  Fo lk ,  

s: fole os sammenknyttede ved Fcedrelandskjcer? 

ligheds, Fcedrelandstrossabs og Fcedrelandshengk 

yenheds stcerke Baand, og derved fole os opfort 

drede til Virksomhed, naar det gjelder om fcelles 

Hceder eller fcelles Fordeel, Ved et saadant Fo; 

retagende virke vi ikke som Priester, Jurister, Lce-

ger, Kunstnere, Haandvcerkere, Bonder o. s. v.; 

men vi virke, som Mennesker, som Vrsdre, som 

Medlemmer af det samme Samfund. Et saa? 

dan t  Fore tagende kan  a l t saa ,  da  de t  e r  de  reen t  

menneskelige, de reent broderlige, de reent bon 

gerlige Interesser, som ene kunne fremme det, i 

Neglen ikke gaae ud paa noget Jordisk, men maa 

vcere af en hoiere aandig Natur; thi, jo mere det 

gaaer ud paa det Jordiske enten som afhielpende 

et trykkende Onde eller fremhielpende en materiel 

Fornodenhed, desto mere forvikler det sig ogsaa i 

vore jordisse Forhold, og desto lettere kan det skee, 

at den almindelige Standsforssjel trcenger sig for

styrrende ind, at den ene Classe Borgere anseer 
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det vcerdigt til Understottelse, den anden ikke; der/ 

imod, jo mere Foretagendet selv er hcevet over 

det Materielle, desto rimeligere er det ogsaa, at 

det netop vil scette de Krcrfter i Bevcegelse, hvor

ved det alene kan fremmes, og desto mindre Fare 

er der for, naar forst Opmærksomheden er vakt 

for et saadant, at nogen Stand i Samfundet 

skal kunne ansee det som sig uvedkommende, og 

derved tilintetgjore dets folkelige Natur. Thi stal 

et Foretagende blive folkeligt, maa ingen Stand 

vcere udelukket fra Deeltaqelse i det; men forst 

da, naar vi blandt alle Ständer see virkende Krcef-

ter, naar Statsmand og Borger, Prcest og Bon

de, Kunstner og Haandvcerker, Lcerd og Ulcerd, 

med eet Ord: Alle nden Undtagelse: Regierende 

og Regjerede rcekke hinanden Haand for at frem

me det, forst da bliver det folkeligt. Men, lige

som dec faaledes udgaaer fra Enighed, fra en le

vende og virkende Samfundsaand, faaledes 

maa det naturligviis igjen mcegtig bidrage til at 

befordre Enigheden og til at vedligeholde og le

vendegøre den engang vakte Almeenaand, som 

forener os Alle til eet Statslegeme; og, få 

fort, staaer det som et varigt Minde om Na

t ionens  Kra f t  og  s ta f fe r  baade Fy rs te  og  Fo lk  
en sceregen Glcede. For at oplyse min Me

ning vil jeg bruge et Billede. Man har sam

menlignet ec Folk med en stor Familie; og denne 



Sammenligning synes mig baade at vcere smnk 

og passende. Og nu kunne vi jo gjerne toenke 

os et saadant Familieforhold, at det var overdra

get til Familiens Fader at besorge alle de Udgifter, 

som i Almindelighed behovedes til at fremme Fa

miliens Vel, mod at Bornene bidroge en vis Sum 

aarlig for at bringe disse Udgifter tilveie. Naar 

nu Faderen opfyldte de Pligter, som derved kom 

til at hvile paa ham, saaledes som han burde, saa 

vilde jo Bernene med Gloede give den bestemte Sum; 

og, hvergang et Vcerk var fuldfort, som ret tjente 

til at fremme Familiens Velbefindende og Hceder, 

saa vilde de ogsaa fryde dem inderlig derover og 

takke den kjcere Fader, som saa viselig vidste at 

bestyre det ham betroede Gods. Men, fordi dette 

Forhold nu saaledes i Almindelighed var i Famü 

- lien, saa kunde det dog gjerne vcere, at Bornene 

ved given Leilighed folte sig opfordrede til selv af 

egen Drift og med egne Krcefter at udfore et Fo« 

retagende, hvortil Udgifterne ikke toges af den al

mindelige Kasse, og hvor Bestyrelsen og Udfsrek 

sen ikke overdroges til Faderen; og, naar da Fo

retagendet virkelig befordrede Familiens Hceder, 

saa vilde Faderen ogsaa give et Bidrag til dets 

Fremme ikke som Overhoved, men som Medlem 

af Familien; og, naar da Vcerket stod fuldendt, 

^aa  maat te  de t te  Vcerk  f fa f fe  Bornene en  anden 

Glcrde, end den, de ellers folte, naar noget Hce> 



perligt var udfort, fordi de kunde sige: ..det ha

ve  v i  se lv  fu ld fo r t " ,  og  Faderen  v i lde  paa  en  

anden Maade gloede sig herover, end over Det, 

fon, var udfort efter hans Villie, fordi han deraf 

faae, han havde Born, som vare hans Omhu vår

dige. Denne Sammenligning mener jeg kan op

lyse Sagen. Det er dog Mere, end tomt Smig-

reri, naar den danske Mand kalder sin dyrebare 

Konge for Landets Fader; thi han er det og 

fortjener derfor dette Navn. Til hans Omsorg 

betroe vi hvert Aar vore Skatter og Afgifter, at 

han ved dem skal bestride Landets Udgifter og 

fremme dets Hceder; og mangt et stort og her

ligt Vcerk har det danske Folk feet fuldfort efter 

sjette Frederiks kjcerlige Bud og under hans 

vise Bestyrelse; og vi have glcedet os derover, 

men vi have ikke kunnet sige: „det er vor Gjer-

ning"; vi have maattet erkjende det for Det, som 

det var, som en Virkning af en elsket Konges Vil

lie, og ham have vi derfor bragt vor Hylding og 

vor Taknemmelighed. Men, naar vi nn engang 

udfore et Vcrrk, om hvilket vi kunne sige ..det er 

vort"; da ville vi jo derved baade skaffe os selv 

den Glcede, som Bevidstheden om selv med egen 

frie Villie at have udfort noget Godt altid giver, 

og vi ville i Gjerningen vise den dyrebare Fyr

ste, at vi virkelig ere, saaledes som det Folk stal 

vcere, hvorover han onsker at herske, et Folk 



nemlig, der ikke altid behsver et Kongebud for 

at udfore noget Skjont og Hcederligt. 

Saaledes faaer ethvert Anliggende, som vin 

kelig bliver et Folkeanliggende, en hoi Be-

tydn ing  fo r  Fo lke t .  Og  som e t  saadant  e r  „de t  

Thorvaldsenske Museum" fremtraadt. „Det 

er nemlig, soy? Prof. Thiele siger i sin Bog 

„om den danske  B i l l edhugger  Thorva ldsen"  (p .  

34), ikke alene Nigmcends Bidrag, som attraaes 

til dette Formaal, det er hele Folket, som opfor

dres til at give, hver efter sin Evne, paa det at 

de t  maat te  kunne s iges ,  a t  de t  va r  he le  de t  dan-

ske Folk, som har paastjsnnet Landets Hceder 

og  AZre  ved  Thorva ldsen" .  

Ja, siger Du, Alt dette kan nu vcere godt 

nok ;  men jeg  synes  dog ,  de t  e r  fo r  Meget  a t  

gjore af en enkelt Mand. — Nei det synes 

jeg rigtignok ikke; tvertimod jeg synes, det er me-

get naturligt; og i Grunden, troer jeg, er 

Du enig med mig. Naar der i Din Familie er 

en Mand, som virkelig har udrettet noget Stort 

for hele Familien enten til dens Fordeel eller til 

dens Hceder, og som hermed forener et blidt og 

elssende Hjerte, faa at han med Kjcrrlighed og 

Hengivenhed siutter sig til Familien, og det er 

ham en Glcede at hore til den faa vil Du 

vistnok ansee det ganffe i sin Orden, at Dn og 

de andre Medlemmer af Din Familie forene Eder 
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ved given Leilighed om at bringe denne Mand en 

Hylding, der baade blev en Hceder for ham og 

tillige fra Eders Side et Beviis paa, at I hav

de Gjenkjerlighedens og Taknemmelighedens Fo-

lelser. Dette er naturligt i Familieforhold; men 

er det ikke ligesaa naturligt i videre Kredse? f. 

Ex. i Sogneforhold? at Sognets Beboere fore

ne dem om paa en vcerdig Maade at bringe en 

fortjent Sognemand deres Tak? Og hvorfor skul? 

de det da endelig ikke vcere ligesaa naturligt, at 

et heelt Folk bringer sin Hylding til en Mand, 

der har fremmet hele Folkets Hceder? Visse

lig det er naturligt: de samme Folelser, de sam

me Bevceggrunde ere her, som hos Sognet, og 

hos  Fami l ien .  — Og en faadan Mand er  Ber 

tel Thorvald fen, den Mand, som Danmarks 

Folk nu er i Begreb med at hcedre. I den dan

nede Verden er der ikke nogen dannet Mand el

le r  Qv inde ,  som ikke  ncevner  Thorva ldsens  

Navn med Hoiagtelse og Beundring. Konger og 

Fyrster have hcedret ham og givet ham glimrende 

Beviser paa, hvor hoit de skattede hans Vcrrd. 

Og dog — naar de bragte ham deres Hylding 

— har de altid maattet sige: „han tilhorer ikke 

os; — han horer Danmark til". Det er 

en stolt Tanke for Danmark! Og denne store 

Mand finder sin Glcede i at sige og i Gjernin-

gen at vise, at han er dansk Mand. Uagtet 



han nu i lang Tid, lige siden den 2ttde Mai 

179K med Undtagelse af et Ophold i Danmark 

af omtrent et Aar, har vceret fjernet fra sit Fæ

dreland; uagtet han lever i Rom, omgiven af 

Kunstnere; uagtet Romerne gjerne ville beholde 

ham og kalde ham deres; uagtet han er hcedret 

af alle Europas Nationer; — faa staaer dog al

tid hans Hu til Danmark, faa glemmer han dog 

aldrig, at baade hans Fader og hans Moder vare 

dansse; men, ligesom det er Danmarks Stolthed 

a t  e ie  Thorva ldsen ,  saa ledes  e r  de t  Thor 

valdsens Gloede at eies af Danmark. Og nu 

- en Mand, der forener denne Berommelse 

med dette Fcedrelandssind — han fortjener vist

nok sit Fædrelands, sit Folks Kjcerlighed. Fæ

drelandets Konge har hcedret ham og hwdrer ham 

i denne Time: men i Danmark leve Konge og 

Folk kjcerlig med hinanden; og derfor bliver den 

samme Mand, som hcedres af Danmarks Konge, 

ogfaa hcedret af det danske Folk. 
Naar vi betragte Sagen fra denne Side, 

saa vil Du ogsaa see, at det bliver mindre væ

sentligt og nodvendigt at tale om Betydningen af 

Det, som Thorvaldsen har udfort. Men jeg 
veed nok, at Du dog har en Slags Mistanke 

om, at det ikke virkeligt er saa stort, som man 

y jo r  Vcesen a f :  th i ,  s iger  Du ,  e r  de t  faa  van

ske l ig t  e l le r  saa  v ig t ig t  a t  hugge smukke  



Bi l leder?  -»Ja  m.  V . !  de t  e r  de t  v i sse l ig .  

At det er vanskeligt, vil Du let kuune begribe, 

naar Du seer paa en raa Steenklods, og Du 

tcenker Dig denne omskabt til en Menneskefigur, 

og det ikke blot saaledes, at Du kan see, det er 

en Menneskeskikkelse og ikke noget Andet; men 

saaledes, at de Bevægelser i Sjelen, som udtrykke 

fig i Legemets Former, ere udtrykte, hvorved det 

hele Billede bliver som levende og tiltaler Dens 

Sjel, som betragter det. — Men kan det vcere af 

nogen Vigtighed? Lad os, for at besvare os 

dette Sporgsmaal, tcenke over, hvad vi vel hellere 

knnde onske, at den Mand, som vi vilde hadre, 

skulde have gjort. — Han skulde have fort Kri

ge, overvundet fjendtlige Hcere og udvidet Lan

dets Grcendser? Ja vist; ogsaa en saadan Mand 

kunde fortjene sit Folks Hcrder. Men den blotte 

Udvidelse af et Folks Besiddelser gjor ikke et Folk 

hverken bedre eller lykkeligere. Mon vi, fordi vor 

Konge herskede over dobbelt saa Meget, som han 

nu hersker over, mon vi derfor vilde eller kunde 

elske ham inderligere eller trofastere, end vi nu gjs-

redet? eller mon vi derfor vilde leve lykkeligere i 
Danmarks Sletter, end vi nu leve? — Men: 

han skulde have ophiulpet vore Finantser, saa at 

vi, istedensor vi nu have Gjeld, havde Overflod? 
Ja visselig ogsaa det var ypperligt. Men jeg 

maa dog gjore Dig opmcerksom paa, at den blotte 



Rigdom hverken kan gjore en enkelt Mand eller 

et heelt Folk lykkeligt. Det rige Folk, som ikke 

besjeles af hoiere Interesser, er en dum Rig

mand; de taales begge for deres Penges Skyld, 

og de foragtes begge for deres Dumheds Skyld. 

Og saaledes kunde vi gjennemgaae Alt, som ho

rer til de materielle Fornodenheder; og om det 

Altsammen maatte vl sige, at ikke det i for sig 

kunde fo rbedre  T iderne ;  men a t  bedre  T idee  

kun  komme ved  bedre  Mennesker ;  og  a t  

derfor De maatte ansees for Nationens sandeste 

Velgjorere, som gjorde den oedlere og bedre. Og 

dette Hverv har V i d e n sk a b s m a n d e n og 

Kunstneren. Og, naar jeg tager Hensyn 

til Hurtigheden, hvormed begges Virksomhed trce-

der ud i Livet, og til Omfanget af Dem, der 

kunne modtage det forste, umiddelbare Indtryk; 

saa kan jeg ikke negte, at jeg i disse Henseender 

scetter Knnstneren langt over den egentlige Viden

skabsmand. Videnskabsmandens lcerde Vcerk kan 

kun forstaaes af Faa, og kun gjennem disse kan 

det virke paa Mcengdeu, og et lcerdt Vcerk kan 

Intet gavne, naar det ikke tilfulde forstaaes. An

derledes er det derimod med Kunstnerens Frem

bringelser: selv om disse end ikke tilfulde forstaaes, 

kunne de dog gloede Eubver, som seer dem, og 

maae gavne Enhver, som gloeder sig over dem. 

Og det kommer deraf, at Sandsen for det Skjonne 



er naturlig for ethvert Mennesse, og at Folelsen 

for og Glceden over det Skjonne bliver nvilkaan 

lig vakt hos ethvert Mennesse, fom seer det» 

Den smukke Pige og den velssabte Mand, dm 

yndige Rose og den herlige Bsg gjore et mceg-

tigt Indtryk paa os og bringe os en inderlig 

Glcede ved Beskuelsen; og denne Glcede forcrdler: 
Thi Skjonhedsgladen ei sig vil forlige 
Med Det, som i vort Sind er lavt og flet; 
Op til det Sandes og det Godes Rige 
Maa stunde Den, som elsker Ckjonhed ret. 

Derfor kan det heller ikke vcere Andet, end 

at Kunstnerens Frembringelser maae tiltale og for.-

cedle Enhver, som seer dem. Og, naar Du vil 

tceuke Dig, at alle de Billeder, som Thorvald,-

sen  har  f remka ld t ,  e re  udmcerkc t  ss jsnne ;  og  Du  

fremdeles vil tcenke vaa, at han har dannet Bil' 

leder i den mesi forssjellige Maneer; at han f. 

Ex. har fremstillet de Gamles Guder, Billedè'r 

a f  Chr is tus  og  haus  Apos t le ,  a f  Doberen  og  

hans Daab, Billeder til Minde om store Mcend 

og herlige Bedrifter o. s. v. o. s. v. og at alle 

disse ere saa levende, at de maae gribe Enhver 

og ligesom fortcelle ham om den Person eller den 

Begivenhed, som de ere Billeder af — saa kunde 

Du vistnok have Lyst til at betragte dem, ligesom 
jeg er vis paa, at Du, naar Du seer dem, vilde 

glcede Dig over dem. Denne Lyst er naturligviis 

levende i de Manges Hjerter, fom have seet og 
2 



beundret Thorvaldsens herlige Billeder, og 

den har i Forening med Paafljonnelse af Man.' 

dens Fortjenester og af Danmarks Hceder ved 

ham fremkaldt den Indbydelse, som ogsaa er ud-

gaaen t i l  D ig :  a t  de t  danske  Fo lk  sku lde  

fo rene  s ig  om a t  op fo re  e«  Bygn ing ,  der  

va r  vcerd ig  t i l  a t  rumme saa udmcerkede 

Vcerker ;  og  denne Bygn ing  er  da^de t  Thor 

valdsens Museum*), hvorom vi tale. 

Men hvorfra faaer man da hans Bil

leder? Jeg maa hertil svare Dig, at det Sted, 

hvorfra vi faae dem, maa vcere en Spore mere 

for det danske Folk til at opfore den ovennævnte 

Bygning. Kunstneren vil nemlig felv give sit el

skede Danmark dem. Dette forekommer mig saa 

uendelig elskeligt af vor store Landsmand. Thi 

bans Vcerker ere unegtelig hans Liv; og, naar 

han nu vil skjcenke Danmark disse, saa har han 

derved klarere end ved noget Andet sagt os, hvem 

han vil tilhore, hvem han vil fljcenke sit Livs 

bedste Frugter. Han kunde scelge dem; han kun

de derved tilvinde sig uhyre Formue; men det vil 

han ikke; det er ikke med Penge, at han har til-

') At det kaldes et Museum, maa ikke forundre Dig; 
thi enhver Ting maa kaldes ved sit rette Navn. 
Den Bygning, hvori vor Konge boer, kaldes et 
Pallads eller et Slot; den hvori vi to boe, 
et Hus eller en Gaard; og en Bygning, der 
er opfort i den ovenfor angivne Hensigt, kaldes et 
M u s e u m .  



kjobt Danmark den Hcrder, som han har ft^ffet 

det; og han vil heller ikke for egen Fordeels Skyld 

berove det den. Og nu stulde det danste Folk 

vise Kunsten, Kunstneren og sig selv-den Ringe-

agt, at det ikke engang vilde sorge for et Sted, 

hvor de udodelige V«rker kunde gjemmes! Og 

det er vist, at vi for Dieblikket ikke have noget 

saadant Sted. Derfor ligge flere af de Arbeider, 

som han allerede har sendt hjem, i god Ro indpakkede 

i  deres  Kasser ;  og  „ v i  v i l l e  neppe,  s iger  Th ie le  

x. 34, kunne modtage det Dvrige, saafremt ikke 

en sceregen Bygning indrettes til at optage og 

samle alle de af vor Landsmands Voerker, der 

ikke have en forud bestemt Plads i Kirken eller i 

Slottet". — Er dette sandt — og det er det — 

da var det en Plet paa os, som v! aldrig kunde 

afvadsse, om vi ikke sorgede for at ssaffe disse 

Kunstnerens Gaver en dem vcerdig Plads. — 

Dog Du snfler maassee endnn at vide, hvoraf 

det kan komme, at Thorvaldsen endnu har 

sine Arbeider, og at de ikke ere sendte ud i Ver

den. Herom kan jeg sige Dig dette. De ere 

naturligviis sendte ud omkring, og i alle Euro

pas Lande ere Thorvaldsens Statuer opstille
de i Kirker, Slotte cg Nigmcends Sale. Saa-

ledes ogsaa i Danmarks Kirker, Palladser og pri

vate Huse. Men disse Statuer ere af Marmor; 

— men, inden han har afsendt disse, har han 
2' 



altid sorget for, at han beholdt en Afstobning af 

de samme i Gips (see Thiele p. 32 og Dansk Fol,' 

kebl. 2. Aarg. p. 242); og disse Afstobninger sender 

han nn til os; og det er dem, som for storste 

Delen ville komme til at pryde hans Museum. 

Ja saa — siger Du — saa er det Gips? 

f igu re r ,  som v i  sku l le  bygge denne kos t 

bare  Bygn ing  fo r !  Ne i  de t  e r  saamcend 

i kke  vcerd ;  de r t i l  e r  G ips  a f  a l t fo r  r inge  

Vcerd i. Men kjcere Ven! har Du ogsaa rig

tig betcenkt, hvad det er. Du siger der? Det 

er jo flet ikke Sager, som have deres Vcerd, ford! 

de ere af Guld og Solv og AEdelstene, som vi 

have isinde at samle; men det er Sager, som 

have deres Vcerd, fordi de ere Kunst sag er, og 

i öette Tilfcelde kommer den Materie, hvoraf de 

ere dannede, jo flet ikke i Betragtning. „I Kon-

stens Rige gjelder Stoffet kun forsaavidt, som det 

tjener til Konstnerens Formaal, og det er ikke den 

siorre eller mindre Kostbarhed, som bestemmer Ar-

beidets Vcrrdi. Den plumpe Solvstatue gjelder 

kun efter Vcrgten; medens den simpleste Mate

rie forcrdles under den dygtige Konstners Hceni 

der, og stiger i Vcerdi". — Saaledes svarer en 

kunstforstandig Mand paa Din Indvending (Dansk 
Folkebl. p. 242), og jeg, skjondt jeg ikke er kunst-

forstandig, vil foie dette til. Gipsen er efter sin 

Natur haardere, og, om jeg saa maa sige, min



dre istand til at udtrykke Folelse, end Marmor; 

naar derfor alligevel en Gipsfigur udtrykker Blod-

hed og Folelse, saa viser den — saaledes som det i 

det Mindste forekommer mig—endnu mere, endMar-

morstuen, den dygtige Mester; og kan saaledes, be

tragtet som Kunstvcerk, have storreVcerdi end denne. 

Jeg haaber, at vi nu have talt saa meget 

sammen, at vi ere blevne enige om, at ethvert 

sandt Folkeanliggende har stor Betydning for 

Folket, og at dette Foretagende: at bygge et Mu

seum for Thorvaldsens Vcerker virkelig er et 

sandt Folkeanliggende. Men derfor veed jeg nok, 

at ikke alle de Indvendinger og Betænkeligheder, 

som Du har i Anledning af denne Sag, ere hce-

vede. Jeg vil derfor ogsaa berore Det, som 

endnu staaer tilbage, forsaavidt jeg ved Samtale 

med Dine Ievnlige er kommen til Kundskab der

om. Jeg har saaledes hist og her Hort yttre 

om,  a t  de t  va r  u r ig t ig t ,  a t  denne Byg

n ing  b lev  op fo r t  i  Kjsbenhavn .  Naar  

den  endda sku lde  vcere iV iborge l le r ien  

anden afIyllands Stiftsstceder, (Har jeg 

Hor t  Nog le  s ige) ,  saa  kunde v i  med mere  

Forns ie lse  g ive  vor  Sk joerv  der t i l .  Men 

de K jobenhavnere  v i l l e  have  A l t ing  t i l  

dem og  kun  b ruge  vore  Penge;  og  de t  e r  

ikke rigtigt. — Og i denne Bemærkning giver 

jeg Dig fuldkommen Ret; thi det er ikke smukt 



af Nogen — hvem det saa er — at ville hceve 

sig over Andre. Men for at jeg kan give Dig 

Ret, maa Bemærkningen vcere sand; og det er 

den nu virkelig ikke; navnlig hvad dette Tilfcelde 

betrceffer. Tbi her maae vi forst og frem,' 

mest lcegge Mcerke til, at, da Talen er om et 

Foretagende, som stal fremme baade Kunstnerens 

og Nationens Hceder, saa er det ikke nok, at vi 

kunne sige om det, at det er blevet fcerdigt; cken 

det maa ogsaa vcere fuldfort paa en faadan Maa-

de, at Hensigten er bleven opnaaet: „at det til

fulde maa kunne sees, at det lille Danmark 

baade har Plads for Kunstnerens Berommelse og 

hansVoerker" (Thiele p. 34). Men nu er det 

klart, at dette aldrig tilfulde kan sees, med 

mindre Pladsen vcrlges paa et saadant Sted, at 

Mindesmærket bliver seer. Og hertil er aa-

benbart Hovedstaden mest passende, da den er det 

Sted, hvor dog i Neglen den Fremmede, som be-

ssger Landet, stal hen. Men derncest maae vi 

he l le r  i kke  lade  de t  upaaagte t ,  a t  Thorva ldsen  

er fsdt i Kjobenhavn, da hans Fader var Bil

ledskærer ved Holmen der, og at Kjobenhavnerne 

derved have faaet en Net til at have hans Mu

seum iblandt dem, en Ret, som vi nok kuune be

gribe, at de i ethvert Tilfcrlde nodig ville give 

S l ip  paa ,  og  som de  i  det te  i kke  engang kunne 

opgive, da Thorvaldsen, naar han som vi 



haabe snart vil ssee — kommer til at boe iblandt 

os, rimeligviis vil opholde sig i Kjebenhavn, vg 

det da vilde vcere Synd imod ham at tage hans 

Vcerker fra ham. Og endelig maa Dn heller 

ikke oversee dette, at, om Du end ikke selv kom,' 

mer for at see denne herlige Bygning med de her,' 

lige Billeder — Du er maassee allerede gammel 

og reiste vel heller ikke til Viborg for at see den 

— saa kunne dog Dine Sonner komme til at 

see den; thi hvert Aar komme jo flere af Jyl

lands Born til Kjobenhavn; og da er det dog en 

stolt Tanke.for den jydske Bondesen, naar han 

der seer Bygningen, at han kan sige sig selv: 

„den har min Fader vceret med at reise", stok 

tere virkelig, som det forekommer mig, naar han 

finder den der iblandt saa mange andre herlige 

Bygn inger ,  end  naar  han  sandt  den  enes taa-

ende i en af Jyllands Stceder. 

Og nu — efterat vi have talt saaloenge sam-

men — saa siger Du til mig: Ja det er saa-

moend Altsammen meget godt; men jeg har in

gen Penge. — Det er virkelig Noget af det 

Vcerste, som Du kunde sige mig; thi, erdet sandt, 

at Du ingen Penge har at undvcere ti! Foreta

gendet, saa hielper det ikke, at Du indseer dets 

Betydning, dets Gavnlighed og dets Hcrder. Ved 

denne Indvending salder da alt det Foregaaende, 

som vi vare blevne enige om; og jeg hverken kan 



eller vil eller maa lukke Dine Skuffer op for at see, 

om Du ikke narrer mig. Men jeg vil dog her/ 

ved give Dig Folgende at betcenke. Naar Talen 

er om et Foretagende, som skal fremme hele Nat 

tionens Hcrder, saa kan den enkelte Mand ikke 

sige, han mangler Evne til at bidrage hertil, med 

mindre han er sig bevidst, ar han giver alle de 

Penge ud, som han har, og at han giver dem 

ud til nodvendige og gavnlige Ting; thi 

det Hele staaer over den Enkelte og kan endogsaa 

fordre Opoffrelfer af ham; og i Neglen ere saa? 

danne Opoffrelser dog kun af de fmaae. Vi give 

dog ncesten Alle Penge ud mellem Aar og Dag, 

som vi gjerne kunde spare; nogle give vi ud, fordi 

det er Skik og Brug; nogle, fordi vi ville ligne 

Andre; nogle, fordi vi have visse tilvante Forno-

denheder, som ikke ere Fornodenheder, o. s. v. o. 

s. v. — saaledes som Du selv veed det — og de 

Opoffrelser, som nu fordres, ere ikke, at vi gan

ske skulle aflcrgge disse Udgifter eller blot en en,' 
kelt af dem; men vi kunne jo tage lidt fra en

hver iscer og derved bringe et Noget ud, som vi 

give umiddelbart til Nationens Hceder og der

ved  m idde lbar t  t i l  vo r  egen.  Men der -

ncest maa Du ogsaa vide, at det ikke er store 

Summer, som der fordres af Dig eller af nogen 

enkelt Mand; men at det fuldkommen gjelder her, 

hvad Apostelen Paulus siger (2 Cor. 8, 12): 



.Dersom Nedebonhed er forhaanden, da er Em 

l)ver velbehagelig i Forhold til Det, han haver, 

ei i Forhold til Det, han ikke haver". — Altsaa 

min Ven! om Du endogsaa kun har Lidet, faa 

ziv Du kun dette Lidet, og Enhver vil agte Din 

cinge Gave ligesaameget som de rige Mcends store 

Gaver; og, naar Du blot er Dig bevidst, at Du 

)ar givet Dit Bidrag efter Overbeviisning, saa 

kan Du selv, naar Bygningen staaer fuldendt, 

iigesaa vel som den Rige, gloede Dig over den, 

skjondt Dit Bidrag var langt mindre end hans. 

Tag da nu alt Det, som vi her har talt 

)m, under Overvejelse; betragt blot Sagen og 

dens Beskaffenhed og lad ikke andre Tanker kom

me fo rs ty r rende ind  i  Din  Bet rag tn ing .  B ryd  

Dig saaledes ikke om Din Nabo, om han 

giver Noget eller ikke; thi din Nabo kommer Dig 

i denne Henseende flet ikke ved; Du ssal hver< 

ken give, fordi han giver, eller lade vcere at gi

ve, fordi han trcekker stg tilbage« Den fulde 

Glcede over Vcerket, naar det er fuldendt, kan 

dog kun Den nyde, som har bidraget til det. 

Og s t ig  he l le r  i kke :  „de t  kommer  nok  i s tand ,  
om jeg  ogsaa lader  vcere  a t  g ive  der t i l " ,  

thi det kan Du nok indsee, er en ufornuftig 
Tale. Det er ikke et Arbelde, som nogen enkelt 

Mand kan paatage sig — hvis derfor enhver en-

kelt Mand vilde sige saaledes, saa kunde det jo 



aldrig komme istand. Og desuden maa Du her 

erindre Dig, at det er et Folkeanliggende; at det 

altsaa ikke er nok, at det kommer istand, men 

at det bliver af Vigtighed, hvorledes det kom

mer istand; da det nemlig som faadant fordrer 

Vidrag af alle Ständer i Folket. Og da ende

lig , naar Du er fwrdig med Din Overveielse, 

pg Du har Lyst til at glve Dit Vidrag, faa tegn 

Dig ftrax for det, og tcenk ikke: ..det kan jeg 

altid gjore"; thi faa er jeg bange for, at Dn 

glemmer det. ».Naar Du har Penge, siger Sa

lome (Ordfp. 3, 28), skal Du ikke sige tii Din 

Ncrste: „gak bort og kom igjen imorgen, saa vil 

jeg give Dig". Saaledes ogsaa her. 

Og hermed beder jeg Dkg at modtage mit 

Levvel. Det er et langt Brev, som jeg her har 

skrevet til Dig; men deels er det forste Gang, jeg 

har skrevet Dig til, deels er Sagen, som jeg har 

skrevet om, af Vigtighed. Har jeg udrettet no

get hos Dig med mit Brev, kan Ingen gloede 

sig mere derover, end 

Din hengivne 

I .  R.  Damk ie r .  

Kjettrup Prastegaard, den 7de April 1837. 


