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billedhuggerkunstens fortryllende Kald blev det, at
fremstille enten sublime eller fljonne Ideer ved karacteristisk skjsnne Former. Medens Maleren ved en
Mangfoldighed af Farver, ved en rig Afvexling af
Lys og Skygge paa en Flade fremtryller tilsynela
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e
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tusinder; og noevne hans Navn, som PhidiasoK
Praxiteles, for den sildigste Efterverden.
Billedhugger - Kunstens Bestemmelse er derfor
n alene, at fornoie Diet, ved at pryde Bygninger

dende Legemer, har den plastiske Kunstner kun det
eeneste, som det synes, fattige Middel, et virkeligt

eller offentlige Pladfe; men ved Billeder at fremstille
for Diet alt det, hvad der kaldes skjont, stort og
oedelt, for oerved at rore Sjcelen, og opvoekke hoie

Legeme, Formen. Men hvor kraftfuldt virker den
ikke, da den kan betragtes fra alle Sider, og nydes

og oedle Fslelfer. Groekerne have fslt og viist, at
ei alene menneskelige, men ogsaa guddommelige

»ed meer end een Sands?

Ogsaa Billedhugger-

Egenskaber kunde gjores synlige i Steen, for saa-

Kunsten skal idealisere, eller synliggjsre sin Idee

vidt disse ligge i Sandselighedens Rige, Ideres

i den hsieste Grad af Formens Skjsnhed.

Men,

Statuer af Guder og Helte er ikke blot fremstillet

Skisnhed er ikke den eneste Betingelse. — Hvor
forskiellig er ikke — I u n o s vcerdige, — A P h r o d i t es yndige, — A p o l l o s hoie, og J u p i t e r s
majestcetist alvorlige Skjonhed! den tankte Ka

en smuk legemlig Form; men det er iscer den Aand,
der lever i deres Vcerker, hvorved de hos deres dan

rakter skal ^tillige udtrykkes, i Overensstemmelse
med al den Skjonhed, denne tillader og kroever:
det er,

Billedhuggerens Form skal voere karakte

ristisk skjsn. Har nu Kunstneren valgt en Idee, der
fortjener hans Anstrengelse, og Kjenderens Bifald;
har han udfort den efter disse i mueligste Korthed
fremsatte Fordringer: da vil hans Mesterverk over
leve tusinde af hans andre Kunstbrodres Arbeider;
moeve, og fslgelig ogsaa gavns gjennem Aar-

nede Medborgere opvakte Folelsen for det Store i
deres Gudeloere, i Historien, og i den menneskelige
Karakter. Inyere Tider have kun faa Kunstnere
tildeels kunnet opnaae denne Grad af Fuldkommen
hed; og vor almindelige Opdragelse er heller ikke
af den Beskaffenhed, at vi faa levende kunde dceltage i de Fslelfer, som denne Kunst formaaer at
opvcekke. E n fuldkommen Statue, som e n A p o l ! o"
La okoon, m. fl. af hiin lykkelige Periode, er derfor
Geniets og Kunstens hsieste Verk. Inyere Tider
mangler Billedhuggerkunsten Lejlighed og hiine Op

muntringer, til at vise sig i lige Glands, som i Grå
kernes Tidsalder; og sjelvent bliver et stort Genie
sar i sin rigtige Virksomhed. Hvorledes kunne vi
da haabe Noget, som kunde scettes ved Siden af
Fortidens Vcerker *) ?
Venskab og Agtelse for vor beromte Lands
mand, den gamle Billedhugger-Kunstes Fornyer;
det Onske, at bidrage en Skjcerv til, at i det
mindste nogle af hans mesterlige Arbeider kunde blive
almindelige» bekjendte i hans Fædreland; Sands

nKvne som Nutidens storste Billedhugger, kden at
kjende Noget hverken til hans Arbeider eller ti! hiint
Verk, kan ved Beskuelsen af disse Blade gjore sig
en Idee om Kunstnerens Smag og Fortjenester,
ja, blive bekiendt mcd hans Aand og Genie *).
Ved disse Billeders flittige Betragtning kan Sands
for det oegte Skjsnne uddannes: og da vil den
rene og gode Smag mere blive udbredt i Kunstnerens
Foedreland.
Denne gavnlige Virkning vil sikkert
kunne opnaaes, naar disse Blade afbenyttes i Sko

og Kjcerlighed for Kunsten i Almindelighed, og
Haab om i Særdeleshed at kunne medvirke til en

lerne ved Tegne-Ovelser, isser ved Disciple
nes videre Fremgang, og under en duelig Lcerers

mere udbredt Kunstsands og Smags Dannelse; har

Veiledning.

bestemt mig til Udgivelsen af disse Blade.
Dette
lidet Udvalg er noiagtigen kopieret i simple Conturer

Hr. Prof. Oehlenschlager forfattede, poetiske
Forklaringer ville ligeledes bidrage meget, til at

efter det under Kunstnerens egen Opsyn af R i e venhausen udgivne Vcrk:
e II L»?sllilisvi Inventatl e Lcc>!piti In rnârmo Dal LllvaHeri
^ldertc»^IiorvvaI6sLN 8c:ultors Dânsse. ItOMÄ ign,

forhoie Billedernes Interesse, og ti! at gjore dem
endnu mere kjcerkomne for Ungdommen.

mcd Z2 Kobbere. Af alle disse Kunstpre uctcr eier
man, saavidt jeg veed, endnu Intet i Kunstnerens
Foedrcland, hverken i Marmor eller i Gibs-Afstsbninger, dog har man Haab om, at erholde i det

De mcd human Beredvillighed af

Uden udforligen at omtale de her leverede
skjsnne Billeder, anfores blot, hvad en stor Kunstkjcnder i Nom har skreven om den forste Figur:
"Der Bildhauer Thorwaldsen aus Ko' p e n h agen stellte das Model eines Jason, der
" siegreich das goldne Widderfell zurück bringt,

in

mindste tre deraf udfsrte i Marmor, og bestemte til
Dsbefonden i Kirken paa Baroniet T r o l l e b o r g

"der Große des Vatikanischen Apollo, auf.
"Diese im ächten Heroen-Karakter der Antike gebil-

i Fyhn- Kunstens crdle Beffytterinde, Frue Grevinde

"dete Figur ist,

Schimmelmann, har bestilt dem.

"schöpferischen Einbildungskraft,

Heraf sees

wie jedes achte Erzeugniß einer
durchgängig in

det tredie stal finde en Plads i et andet Vcerk, jeg

"Uebereinstimmung mit sich selbst, und zeigt in
"einer natürlichen, belebten Stellung die knnst-

har under Arbeid.
T h o r v a l d s e n s Arbeider hore t i l det meest

'mässig schöne Entgegensetzung der Glieder, die
"einen reizenden Wechsel von Bewegung und Nuhe

fuldkomne i Smagens Siige, hvad den nyere Kunst

"durch alle Theile der Gestalt, und eine gefällige

har frembragt: og Den,

der horer hans Navn

"Ansicht derselben von allen Seiten bewirkt. Der

*) S. Sulzers Theorie der schönen Künste: ''Bild

*) S. Prof. Klingbergs Afhandling i det Skan
dinaviske Litteraturselskabs Skrifter. 1L13 Pag. 406.

tvende i No. 7 og 10 vaa de her leverede Blade;

hauerkunst; — Statue«

'' zur Seite gewandte Kopf giebt in einer jugend"lichschönen Kraft und geistvollen Fisiognomie den
"Ausdruk kühnen Muthcs;

und die Formen sind

Meget heraf kan anvendes paa nogle af de her
forestilte Figurer. F . Ex. hos H e r k u l e s , P r o 
metheus, og Hektor opdager man strax Styrke,

"durchaus edel, kräftig und von der reinsten Be-

Kraft og Selvfolelfe.

"stimtheit.

"Karakter und Stil seinem Zwecke entsprechendes

derimod hos Christus og Johannes, som ikke
ere faa cedle og bestemte i Formen. Aarsagen dertil
ligger maaffee i den sublime Karakter af et G u d -

''Werk, dem Perseus

Menneske, som det blotte Menneske, hvor meget

''Ja son

Mode! mit Model verglichen, ist dieser
von

Thorwald sen,

als

ein durch

von Canova in jedem

"Betracht weit vorzuziehen.

Man sieht überdies

"'in dem Jason des jungen dänischen Künstlers
"jenen plastischen Sin,
"ergreist,

der das Wesen der Form

den wir i n allen Werken C a n o v a s ,

"selbst in seinen gelungensten, vergeblich suchen"

Slig Idealisering mangler

det end er Kunstner, ikke uden Frygt og Bavelse
vover at fremstille.
Thi hvorfor har man ellers
endnu intet fuldkomment Christus - Billed ? Selv
den christelige Religions - Loere, der byder Ydmyghed
og Selvforncrgtelse, har maaskee ikke kunnet op

flamme Kunstnerens Genie til den Grad af Hsibed,
-Denn? Figur sees paa Kunst - Akademiets Antiksom de gamle Mythers frie og kraftfulde Karakterer.
S a l . D e n er skjon, men ikke c h a r a k t e r i s t i s k
Isvrigt findes her: moderlig Omhed og Deeltastjon. See Begyndelsen af Fortalen !
gelfe i Venus og Amor, ligesom i In os
"5) L. Ueber Canova und dessen Werke von C. F.
Figur; — Kjoerlighed til Born, i den blide
Zter u o w. Zürich 1606. Pag. iy8.
M a r i a ; i C h a r i t a s ' , og i den fromme C h r i 
I Dedikationen til vor oedle Digterinde,
Ar. Brun lceses:
— Sie haben, durch eine
stus; — Skjonhed og Ynde i Venus paa Bl. 2
im entscheidenden Moment geleistete Hülfe, der
og 5 ; ^ Indtagende Gratie i Hebe og H e 
Kunst selbst in Rom einen ihrer würdigsten Zög
lena; — Lethed i Merkur; — Storhed hos
ling: erhalten, dessen erstes Werk schon ein rühm
Minerva, baade i Anstand og Handling.
Fiinlicher Wetkampf mit dem Künstler war, den seil
hcd i Udtryk ligger i Statuen, hvor det begyn
zwanzig Jahren sein Zeitalter einstimmig als den
dende dyrifte Liv yttrer sig paa dens hsire Side
ersten anerkennt.
i Skuldrene, Fingerne og Foden; og i A m o r og
Ohne Ihre Vermittlung hätte der wakere
Psyche, hvor det geistige Liv begynder, eller hvor
Thorwaldsen gerade zu der Zeit, wo die Früchte
seines Studiums sich zu dilden begannen, Rom ver
kjcerlige Fslelser vaagne, hvorefter Uffyldighedens
lassen, und in seine Heimath zurükkehren müssen, wo,
Stjerne saa let daler, ligesom Psyches Gevandt
aus Mangel an belebender Warme, schwerlich eine
her synes at ville nedglide.
Sandhed i Udtryk
derselben zur glücklichen Reife gediehen wäre. Statt
sindes hos Helena i den bristende Syetraad, da
herrlichen Helden und Göttergestalten das Daseyn
Hektor bebreider Paris sine Pligters Forglemzu geben, hatte er dort vielleicht sein Leben mit
Arbeiten gewinnen, oder vielmehr verzehren müssen,
die das Genie entwürdigen, und zur Verzweifelung
niaatte oste saaledes blive anvendt, og Protectionen
bringen. Ihnen also g e h ö r t der D a n k da
stedse falde
en saa vcerdig Kunstner! — hvilkt
für, 0. s. v. — Gid Rigdommen i Danmark
Held for Kunsten t

melse, og, hendes sode Ord uagtet, opfordrer ham
med streng Alvor og Vrede, til dercs Opfyldelse ^).
Doven Magelighed, som rober Afmagt, er kjendelig i Paris's Figur **), men i Physiognomien
opdager man tillige et Glimt af Skam og Anger,
hvilke stedse give Haab om Forbedring.
Billedhugger - Kunsten er for det meste ind
skrænket til enkelte Figurer; skjsnne Former, og
gratisse Stillinger ere derfor det Vcesentligste derved,
isoer da en Statue skal betragtes fra flere Synspunk
ter, og intet glimrende Colorit kan bestikke Ojet,
som ved Malerier.

Af denne Grund anbefales

Billedhugger-Kunstens bedste Verker, iscer til Stu
dium i Tegnekunsten.
Vel maae man videre hen
forlade Statuer, for at kunne soge Liv og Udtryk
i Miner og Stillinger i den levende Natur. Men
indtil man opnaaer denne Grad as Fuldkommenhed,

bulende Vjeblik jo ikke, at dvoele ved de undertiden
swelte og passende Conturer, at sorfolge dem i alle de
res bolzende Former, og saa at studere alle künftigen
naturlige Folder paa de smagfuldt kastede Gevandter.
Dette er da Aarfagen, hvorfor deslige Forestillinger
kun gjorde et sorbigaaende, og svagt Indtryk.
Her sindes lignende belevede Figurer og Forestillin
ger sastheftede, som ved en Tryllestav, til vedhol.
Vende Betragtninger, igjentagne Nydelser, og va
rigt Studium.

Nsiagtige Conturer af skjsnne

Statuer, og siden Statuerne selv, ere af de for
hen anforte Grunde iscer at anbefale til Estertegning
ved Tegne-Ovelser; og da man ved disse Blades
Efterligning maae hefte Opmcerkfomheden ofte og
lcrnge dervaa, saa indprenter Phantasien sig skjsnne
Former, hvorved Smagens voesentlige Dannelse vil
vinde meget.
Opdragelse og Lcerdom er det Vigtigste, hvor

lede smukkeFigurer sikkert t i l Correcthed ved T e g n e O v e ls e r .

med Forceldre kunne udstyre deres Bsrn paa Livets

Lignende Liv og Udtryk stroebte en Patrik
Peale og en Madame Schütz at gjore os sand-

usikkre Vei; og ingen Sandhed er i vore Tider
bleven mere stadscestet, end Catos Ord: "O^es

seligt.

kluxse,

Men uden engang at berore den uundgaae-

ais xerxetua*)."

Tegne-Kunstens Vig

lige Mangel paa en fuldkommen smuk og iscer

tighed have alle tcrnkende Opdragere lcenge erkjendt,

karakteristisk smuk Form

da Synet, som Menneskets forste Sands, derved
dannes og skcerpes, foruden mange andre vigtige

saa tillod det sor-

'*) L. Homers Jliade; S. 6. V. 325. — Denne
Scene sindes ogsaa forestillet iblandt F l a x m a n n s
Conturer; men Prisen tilfalder ustridig vvr T h o r 
valdsen
**) Af samme Karakter findes en mesterlig sand Figur
i Hogarths IVlariAZs 5 la IVloâe, Platte 2.
Men— her er Udtrykket Antik og cedelt; hos
Hogarth derimod. Modern og naturlig sandselig.
***) Den samme Mand, der maajkee ved en nogen
lunde passende Zigur berettiges til st fremtrcrde.

Fordele for Ungdommens Dannelse,

som det her

vilde blive for vidtlostigt at bersre. Men fra Kun
stens Side bor der medvirkes til, at denne vigtige
Deel af Opdragelsen kunde hensigtsmcessigen blive
indfort, og efter en fast og sikker Plan kultiveres i
Institute? og Skoler; og da kan Kunstneren maaskee
som Merkur, kan dog aldrig efter faa Vieblikke
forestille enZevs, Apollo, Herkules 0. s. v. (See
Prof. Sanders Poiphpmnia Euteroe, og Theone,
S. Z00—505).
*) Riigdom har Ebbe og Flod, Kunsten Varighed.

tillige for Eftertiden vente, at hans Arbeid vil blive
rigtigere bedomt, og hans Kunst og Flid mere paafkjonnet.
Til dette Oiemed har jeg begyndt paa,
at udarbeide et E l e m e n t a r v e r k i T e g n e k u n 
sten, som giver en Udsigt over Kunstens sorstjellige Greene Baade theoretiff og praktisk, skulde
Kunstens forste Grunde systematisk foredrages og ud
vikles; dens Regler esterhaanden tydelig blive frem
satte; og derved fremkomme en sikker Ledetraad ved
Underviisninger i dette Fag.

Til hiint Verks

» tredie Bind ere tillige disse Blade bestemte.
Erfaring loerer, at flittige

Den, som med Nytte vil estertegne disse Fi
gurer, maae i Forveien have tegnet et Hoveds og
en Figurs enkelte Dele i et storre Format, og i
Naturen gjort sig bekjendt dermed, hvortil det anforte Elementarverk giver praktiske Msnstere
og theoretis? Veiledning. Kun? efter slige Forøvelser
kan han da alene, eller bedre, under en svet og
dannet Loerers Opsyn og Anforfel, estertegne og
studere disse Blade.

Begyndere, som

endnu ikke forstaae deres Original, oste med samme
Noiagtighed estertegne baade en uvæsentlig og væ
sentlig Streg. Derfor bor man i Begyndelsen ikke
forelcrgge Blade, der ere udforte i den egentlige
fine Kobberstikker- eller Streg-Maneer; og paa
Blade, som ere bestemte til Tegne-Svelfer, maae
Skygge og Lys, naar samme vises, ikke usikkert
og ubestemt antydes,

ledes Hektors venstre Side mere, end d?n hsire,
da hiin er noermere end denne.

heller ikke udtrykkes med

Et Udkast til disse Figurers Tegning kan i
svngt gjsres med Lethed, formedelst en siin Blyantspen, hvilken Contur siden bestemt eftertrykkes, og
noiagtigen rettes med en spids tilflaaren Ravnesjoerpeu; de kan ogsaa tegnes med Solvstift paa
Pergament.
Gid nu min Hensigt ikke maatte miskjendes,
og Kjendere fkjenke dette lidet Offer paa Kunstens

Streger, der ligne Gjenstandenes Omridse.

Des

uden bor ingen tvetydig Streg finde Sted.

Jeg

Alter deres Bifald; da vilde Tid og Flid ikke vcere
spildt.

har derfor udfort disse Blade med sine bestemte og
kraftige, aldeles voesentlige Streger, hvorved jeg
er afvegen fra Riepenhausens Maneer. Vil
man antyde nogen Baggrund eller Skygge, for at

Slutteligen tilfsjes her Hr. Prof. Oehlenschlägers Stropher af T i l b a g e b l i k p a a
Rom:

frembringe mere Effect; da skeer det bedst i Tuffmaner, hvilket fees paa det sidste BlaV.
Hvor vigtig og meget sigende for et svet Vie
dst Svage eller Stcrrke i en Streg er, hvorved
man baade frembringer Effekt, og viser Holdning
eller Luft-Perspectiv: dette sees f . E x . ved P a 
r i s , som har stcerkere Skygge - Streger end H e 
lena; hans Skjold, Bue, Stoel og Gevandt er
yoerkere udtrykt, end hendes Syetsi og Kurv; lige

Men Skjald hvordan? endnu du tier stil
Om Ham, som pryded Kredsen, og som pryde»
Selv Rom, med Kunstens bedste Skuespil?
Hvad gavner Sangen her? Mat Strcengen lyder.
Itroe det^i! Selv maa Jert Die see.
Hvad Musen kun sin bedste Yndling byder.
Men mat, som krystet af den klamme Snee,
(Jeg vover Ordet) staaerZ Canovas Ststtec
Mod Thorvaldsens. Hiin kan sig »ndig tte;

Han ynbeS afchen moegligste Beskytter;
Men Nordens Phidias med rolig Mine
Ei i sit mindre Voerksted med ham bytter.

Violblaat er ei Rosernes Carrnin.
Han af det dsde Grcekcnland opvcrkkcr:
Seer Jason her, Adon, Brisoeis, Ares,
Seer Hebe, som Herakles Skaalen rcekker!
Homer! din Aand i T h o rv a ldsen bevares.

Hvis Sophokles staaer ovcr Jean Racine,
Saa staaer min Thorvaldsen og over Hiin,
Saavist som Storhed overgaaer det sine.

O kom, min raske Landsmand! skynd dig, kom?

Jeg laster ei den mindre gode Viin,
Fordi den Vedre langt jeg foretrockker.

Vor Stolthed see! Lad Ret ham vederfarts!
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1.

Jason.

2.
z.
4.
5.
6.
8.

Venus og Amor.
Jesus, Johannes og Maria.
Herkules og Hebe.
Venus med ZEblet.
Charitas.
Prometheus og Minerva.
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9. Amor og Psyche.
10. Christus med Bornene.
11. Ino, Bacchus og Mcrkurius.
12. Paris, Helene og Hektor.
En kort prosaisk Forklaring over de her
i Bärens's Mythologie

for

noevnte Personer

af den groeske Gudelcere finde

Ungdommen.

L a h d e.

Jason.
Hægtet ws!nd F»«r truk.
Han iler dog med freidigt Sind.

Det underfulde Voedderskind
Ham vinker med sin gyldne Lue»
IK o l c h i s , i d e t s i e r n e L a n d ,
Det hccnger. ved stovkloedte Strand»
Den lette Argo han bestiger;
Det bedste Sktb, som Havet bar;
Og ingen Snekke lob saa snar»
Nu gicestes sierne Land og Niger!
Farbroderen, den onde Drot,
Gav Helten hin Befaling blot.
For ham ved Livet lumsk at stille;
Men Bslgerne saa venlig trille.
IMasten en Dryade boer.
Som loerer Jason, stoerke Roer
At styre giennem Skiber og Klipper,
Ved ingen Fare Modet flipper.
Forgioeves, bag en kulsort Sky,
Han stuer blodige Harpy,
En pigehovdet Ugle, groede«
Han seiler cuennem foele Stroede,
Hvor ingen Klipper stile staae.
Men voldsom: mod hinanden flaae.
Dog ingen Fare Helten hcender.
Han saaer paa Marken Dragens Tcender,
Og meier med sit skarpe Svoerd
Den hele harnistkloedte Hcer,
Som voxer frem af plsiet Ager.
Med voebnet Haand han Skinöet tager.
Og iler, fulgt af Kioerlighed,
Igien til Heltestibet ned. —
Der staaer han mandig nu, og rolig,
Bevoebnet i sin Foedrebolig,
Med Voedderstindet paa sin Arm;
Og smiler i en oedel Harm
Til Nidingen, der seer den Hoie,
Og neppe troer sit eget Die.
Men, axlende sit Kicepestaft,
Hiin foler sig som Fyrste hiemme!
Speil Pngling Dig i Heltens Krast,
Og loer en Niding at bestioemme!

Amor og Venus.
Amor.
5) Moder, skisnne Venus, see!
En Bi har stukket mig, o Vee!
Jeg som soedvanlig gik med Sang,
At frydes i min Rosengang;
Een stod saa huld, saa purpurrod.
Og lued af en hellig Gled.
Jeg vilde tage den
men ak
Forrcederen min Finger stak;
Og Rosen, som paa Amors Bryst
Vist havde folt sin bedste Lyst,
Maa uden Gloeder hist nu staae,
, Og uden Kiocrlighed forgaac.

Venus.
Voer ei saa feig! Hvor kan en Bi
Dig jage fra din Blomstersti?
Hor mig: Det var en ussel Myg
Fra Hekate, saa fcel og styg.
Den haded Rosens skionne Glands,
Og skiulte sig bag Bladeis Krands,
At giore Blomsten Dig forhadt.
M e n ste hvor hist den svcever m a t !
Dens Hoevn har skaffet den sin Dod;
Sin Braad den i din Finger brod.
O iil igien til Rosens Barm,
Og glem din barnligsvage Taare!

Misundelse maa dse af Harm,
Naar den vil Kioerligheden saare.

VNOl'v.

Jesus, Johannes og Maria
Johannes.
Jesu! hvad er jeg mod Dig?
Dit hulde Aasyn fryder mig.
Tak, for Du mig foragter ei!
Jeg tilbereder Dig din Vei.
Med Vand jeg dober af min Haand;
Du dsbe skal med Ild og Aand.
Og naar mit Liv er her forbi,
Saa svcever jeg saa glad og fri.
Til Dig i Salighedens Glands,
Og lsnnes med din Liliekrands,

Jesus.
Johannes ei saa ydmyg v«r?
Mit Hierte har Dig evig kioer.
Du rydder ud den golde Torn,
At jeg kan saae mit Scedekorn.
Du stemmer Harpen i den Skov,
Hvor jeg skal siunge Himlens Lov.
Johannes, o! Du er for mig.
Hvad Jesus er igien for Dig.

Maria.
Jeg ingen stsrre Gloede veed!
O himmelske Beskedenhed!
O hulde Broderkioerlighed!
Den fromme Jesus er den Stsrste,
Men hans Johannes er den Forste!
Loer

Yngling

af din Frelsers Rost,

Naar ZEren svulmer i dit Bryst,
Oa undrende Dig Verden hylder —
Hvad Du din store Formand skylder!

Herkules og Hebe.
kryste Druens Blod i Strube«,
IVellysts Favn, i Epheugruben,
Af Ladhed frcek, i dunkle Skov -Det er kun vilde Satyrs Lov.
Med Dumheds Purpur paa hans Kinder,
Han favner drukne Bachantinder;
Og Dyret, ved sit Kildevand,
Beftioemmer ham, med meer Forstand!
Ei Bachus i hans Selskab troeder.
Med Phantasiens hoie Gloeder;
Silen kun fra sit Esel gloer
Med dosig Stirren til hans Bord;
Og Echo spotter hoese Stemmer
Af voerste Dpr, som Skoven giemmer-

Men see den cedle Helt, som her,
Ukiendt med Lysternes Begioer
IHallen ved sin Kslle hviler.
Hvor Skionhed ham imsde smiler!
Ei Lsvens Glubskhed, Slangens Bugt,
Ei Hiortens Snarhed, Griffens Flugt,
Ei Jettens Kraft, ei Helvedhunden
Har, Herkules, din Styrke bunden.
Uhyrerne Du overvandt.
Og salig din Belonning fandt;
Thi Sundhed ffioenker i dit Boeger,
Imens Apol paa Harpen leger.
O! da er Hvilen dobbelt sod,
Naar Kioekhed spoender Svoerd fra Velte.

Valkyrien kun ffioenker Misd
For Odins og for Baldurs Helte.
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Venus med JEblet.
^cn klog! Pallas ^ hole Here
Med hulde Venus stredes om.
Hvo blandt dem skionnest skulde voere.
Og Striden kom til Paris Dom.
Den unge, kongelige Hyrde
Sig soetter paa en mosgroet Steen,
Hvor dem for Middagsolens Byrde
Beskygger Laurens friske Green.
Han spsrger hvorom Strid de fore?
Der svares Eris for lod see
Et ZEble, som stal den tilhore.
Der skionnest er af alle Tree.
Ei Paris lcenge sig betcenker.
Men roekker det til Venus hen.
Hans raffe Dom de andre kroenker.
Og Iuno siger: Unge Ven
Du lod dig udentvivl bestikke.
Men sind dig i, jeg siger nu:
Det sommer sig en Dommer ikke
At voere saa partisk som Du.
Kan sig den svage VenuS maale
Med denne Hsihed, denne Magt?
Mit Die ligner Solens Straale,
Det har selv Jupiter mig sagt!
Og Pallas: O du svage Dommer!
Lidt Yndighed, som voekker Lyst,
Dig mere herlig forekommer.
End Dydens Kraft i dette Bryst?
Med roligt Blik i skyldfrit L>ie
Giensvarer PariS:Ihar sagt.
Her var ei Spsrgsmaal om det Hole,
Om Viisdoms, men om Skisnheds Magt.
Naar Eris Wblerne bestemmer
Til Hoiheds Dronning — Tro mit Ord,
Jeg aldrig store Iuno glemmer.
At du est Viv ved Drottens Bord.
Og siger hun: Jeg ZEblet skioenker
Til den, iblandt dem alle Tree,
Som grundigst er, og dybest toenker
Da stal Minerva Frugten see.
Men tilgiv Hyrden i det grsnne.
Imellem Vaarens rode Boer,
At naar der tales om det Skisnne,
Saa hxlder han hvad stisnnest er.

>»W>

K h a r i t a s.
Den celdre Son.
om Moder! vil du med mig gaae?
Moderen.
Nei, jeg maa passe paa den Smaa.
Sonnen.

Moderen.
Du milde Glut; ei Himlen har
En Engel, mig saa dyrebar.
Du sande Billed af din Faer!
Sonnen.
Nu smiler du igien saa glad

Jeg maa fra dig i Skole gaae;

Farvel, nu maa vi stilles ad.

Men neppe Klokken tolv mon flaae.

Vi sees igien til Middagsmad.
(gaaer).

For atter jeg for dig stal staae.

M oderen.
Der komme vil, mit Barn den Tid,
Da Klokken ei, fra mandig Jiv,
Dig kalder til din Moder blid.
Sonnen.
Nei aldrig komme skal den Tid!

M o d e r e n (kysser d e n L i l l e ) .
Du bliver dog endnu hos mig.
Snart stal jeg ogsaa miste Dig!
O hvor det er bedrovelig.
Man onster sig saa stolt en Sen,
Men kort kun er den sode Lon.
Knap lober han i Troien kort,
Saa flagrer han fra Reden bort.

Moderen.
Der komme vil den Tid, mit Noer,
At ei du sinder meer din Moer,
Hun ligger dybt i sorten Jord.

Af Pigen stsrre Fryd man faaer.
Hun bliver dog en sexten Aar,
For bort hun med sin Beiter gaaer!

Sonnen.
O kioere Moder tael ei saa !
Du aldrig bort fra mig maa gaae.
Moderen.
Vi samles hisset i det Blaa.
Sonnen.
O Moder, Jorden er saa skien,
Saa fuld af Blomster og saa gron.
Bliv her paa Jorden hos din Son.

O hulde Moderkioerlighed!
Din Sorg — en Draabe Bitterhed
Hvis Malurt i dit Boeger flod
Dg gisr din Nektar mere sod!

Prometheus og Minerva.
aturen flavist kun at efterligne.
Det sticenktes mangen Stovets Son;
Mcn stal vi kalde Kunsten ftisn,
Saa maa en Guddom Vcerket signe.
Ei Penselen, ei Mejselen formaaer
At danne H:ertet, som det flaaer;
Ei kold Forstanden moegter at beregne
Den Kraft, som Ingen seer, men virker allevegne.
En Eloah maa stoerk og stor
Oplive med sin Aand den frosne Klimp af Jord;
Prometheus rane Livets Lue
Til Stovet, fra den hvalte Himmelbue.
Da troeder forst Gudinden ned
Til Kunstens cerefulde Tempel,
Og flicenker Voerket, med sit Stempet,
Sin Sicel, — og sin Udsdlighed,

F.
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Jesus og Johannes.
Zesus.

for min Leerer dig erkiende vil.
Din «ldre Birken foler jeg bejkeden.

Johannes.
Hvad Tiden gav, det horer Tiden til.
Jeg var for den -» du er for Evigheden!

Amor og Psyche.
un Amor er cn Dreng, som lefler og som leg'er
Liig Bien i hvert broget Blomsterbed.
Fsrst naar han drukket har af Si «le ns Boeger,
Da fatter han fsrst Kiserlighed.

Christus med Born ene.
5)oel Svoermer din Vildfarelse med Smerte,
See Jesu Kirke her, og see hans Maal:
"Uskyldigheden i et venligt Hjerte!"
Ei Proestestotthed, intet Munkebaal.

Merkur til Ins.
Opdrag ham kan. Du Jupiters Veninde!
Og fryd Dig ved hans liveligs Stol.
Ei Vinen trives kan paa Junobiergets Tinde,
Men paa Selenes skraa afsides Hsi.
Dog elsker selv Olympen Druer;
Og hun, som kiorer med de hvide Duer,
Wil ofte standse her sin Flugt
Og qvceges af din sode Frugt!

XI

ZU

Hektor, Paris og Helene.
Hektor.
vor jeg foragter Dig, Du Svage!
Som elfter kun de kicelne Qvindefcerd.

Paris.
Hvor inderligt maa jeg beklage
Dig, mellem dine Landser, dine Svoerd!

Helene.
Nu, kicere Brsdre! Ingen bor fordommes!
Et giores skal, det andet ei forsommes.

DUMM

