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Noget fra Rom og om Thorvaldsen. 
(Af et Drev fra en danss Rejfende til  Udgiveren. 

.  Zul .  >817 . )  * )  

^or mig er Livct i  Rom aldeles forffiell igt fra mit 
Liv paa mine ovrige Neifer.  Paa disse har der 
stedse vceretTid ikke blot ti l  at nyde, men ogsaa ti l  
under en rolig Betragtning at fryde mig ved Ny
delsen. Her ere derimod Cienstandene saa store og 
saa mangfoldige, at Tid ikke levnes hverken til  at 
fee dem alle i  Rolighed, formedelst deres Mcengde, 

.eller t i l  at lade Aanden folge den Vei,  som Ind
trykkene af det Store og Ckionne nodvendigen fore 
den paa. Man feer her ikke blot ud over en vid 
Strcekning, hvis Skionhed i det Hele med Lethed 
lader sig fatte,  og hvis enkelte adspredte Fortrin
ligheder man ved Anvendelse af Tid og Flid kan 
fccre at kiende og vurdere. Nei! her er man som 
i  e t  H a v  a f  U e n d e l i g h e d .  H v o r l e d e s  e r  i k k e  H i 
storien knyttet ti l  denne ene Stad? Hvor lang 

6) Jeg bebsver vel ei  at qiore den velvill ige Lcesee 
opmærksom vaa, at disse Uddrag af et lkke nl 
Trykken bestemr Vrev el maa bedemmes cmderle-s 
des,  end man bedommer venskabelige Vreve, hvo" 
man hverken fuldiwndigen ndsoier en Materie,  el
ler oml'/ygqeliq vccls.er og klatter sine Udttv^ 
Indholdet vil ,  soin iea hanber, retfKrdiggiore mir 
Forsat,  ar lade disse B!ai)e her aftrykke; 
Aanden, som besurlcr dem, vil  ikke dslge 
L«serm. ^ 

Mg. A-M. 
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Tid fortalte Elio allcne om den? — thi den varVcr, 
dcn. Konsten viser os her en uudtommelig Skat 
af saadanne Vcerker fra celdre og nyere Tider, som 
dcn ncrrvcerende Slcegt ci kan frembringe, ja for 
cn st-r Deel ikke engang fatte.  Naturen for, 
tryllcr ved en Skionhed, som Ingen vcrrdigen kan 
rose; og i  det den kalder os til  at underfoge cg be
undre denne Skionhed, forer dcn os hen i  Tidcr, 
som vel for evig ville blive dunkle for os,  og dog 
evig ville pirre dcn menneskelige Forstand. — Hvor
ledes skal jeg komme til  mig selv igien i denne over
vældende og henrivende Strom af Gienstande? No. 
dig vil  jeg opoffre Erindringens Salighed for Oie-
blikkets Frpd; heller ikke vil  jeg gierne tabe noget 
af denne, for at erhverve og bevare hiin. Hvad 
jeg derfor iscer strcrber efter,  er at fceste de stors 
Masser og deres hoiest fremragende Punkter dpbest i  
mit Indre; jeg haaber, at dette nogenlunde vil  lyk
kes mig. Dieblikket har ffienket mig utallige Glcr-
dcr; men ikke blot deres Erindring, ogsaa dercs 
noiere Betragtning og Grandskning, vil  i  Fremtiden 
syssclscerte min Sicel.  — Paa mit Bord ligger det 
gamle Roms Grundtegning og en herlig Plan over 
Omegnen, som dcn var i  Romernes Tid. I  Rom 
studerer jcg Roms Historie,'  ved Siden af dets her
lige Mindesmærker gientager jcg hvad jcg bar lcest,  
og faaer nu forst dcn rigtige Anskuelse af Tingene, 
^igesaa har jcg strcrbt in 'fatte Hovedpunkterne af 
KonstlMorien, cg at tilegne mig dens Grundideer — 
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faavidt Tidens Korthed, mine ovrige Befficeftigelser 
og Heden, der derover mig flere Timer om Dagen, 
ville ti l lade det.  Saaledes lever jeg her; Rom er 
Ugesom en ny Begyndelse for mit Liv; thi jeg har 
her lcert at fole og forstaae saameget Stort og 
Skiont,  hvorom jeg for blot hsrte og loeste,  uden 
at fatte det; og jeg tccnker at dette Liv, hvor kort 
det end bliver, altid vil  vcere mig en uudtsmmelig 
Kilde ti l  Erindring, Glcede og Aandsnydclse.  

At give dig en Beskrivelse over Rom, vitde 
vcere urimeligt af mig. Der gives Rejsebeskrivelser 
nok. Kun nogle Punkter vil  jeg berore, der enten 
ere nye, eller hvori jeg troer at see og domme an
derledes, end Andre; og selv heri maa jeg bruge 
5en hoieste Korthed. Jeg vil  begynde med et Par 
Ord om Forum Romanum, Staden Roms forste 
Anlceg, og dens vigtigste Punkt indtil  dens sidste Die-
blik. Du veed, det hedder nu Lamxo vaccine, 
da her holdes Qvcegmarked; saa dybt er det si'unket 
fra sin gamle (Ålands. Aaa ere de Ruiner, som 
endnu pryde det; men man er nu, paa Pavens og 
den spanske Ministers Bekostning, ivrig sysselsat med 
Eftergravninger, og disse have alt lsnnet sig.  Man 
har fundet romerske eller Aarboger, der gaae 
tilbage ti l  Republikens sierde Aarhundrede, og man 
haaber, at sinde end flere. Hvad der iscer interesserer 
mig er, at d e n  gamle Vei (via Iscra) til  Capitolium er 
funden, vel 10 til  12 Alen under den ncervcerende 
Erund. Den synes at have gaaet giennem Skpt. 
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Severi Triumphbue, derpaa at slynge sig ti l  Ven
stre, og imellem de ti l  Concordia og Jupiter To
nans helligede Templer, hvoraf endnu ncgl^ Soiler 
ere ti lovers,  at gaae op til  Capitoliet.  Den be-
siaaer af store Qvaderstene; men endeel af disse ere 
bortrykkede fra deres H)!ads. Det hele Forum man 
i  de gamle Tider have ligget meget dybere, thi Se-
vers Triumphbue, Phocas Slotte og Templet for 
Laster og Pollux (for Jupiter Stators) ligge vel 
ogsaa henved 10 Alen under det ncervcerende Forum, 
hvilket Udgravningerne nu vise,  da man ogsaa her 
har fundet den gamle Grund. Saaledes er det med 
hele Rom; det nye hviler paa det gamle, ikke blott 
Tiden, men ogsaa i Rummet. Over Keiser Titus-
herlige Bade er en Viingaard anlagt,  cg det er et 
forunderligt Syn, at see Lysets Straaler falde ned 
giennem Muuraabninger, omgivne med det frodigste 
Gronne. 

Pantheon og Coliseo ere de to antike Bygnin
ger, der mest interessere mig. Hiint er l idet,  mm 
Konsten har vidst at hecve Sicelen over Rummets 
Vegr«ndsning; dette er ubyre stort,  et sandt Keem-
pevcrrk, der forbaufer ved fine Ruiner. — Trajans 
Forum have de Franske udgravet; det niaa have vce-
ret overordentlig stiont.  Kun den beromle Minde-
!?otte er heel ti lbage (thi alle Soilerne ere kun 
Fragmenter),  men denne er herlig,  cg mig dobbelt 
ki^r, fordi d?5 endnu staaer der, hvor Romerne reiste 
d.n; Antonins Ctotte er derimod slyttet; den ee 
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heller ikke saa smuk, eller saa vel bevaret,  somTra-
jans. Ogsaa Trajans Forum ligger vel en halv 
Snees Alen dybere, end de omliggende Gader. Dets 
ncervcerende Skionhed skyldes de Franske, der over
hovedet have giort meget for at bevare og forherlige 
de gamle Mindesmærker. For deres Tid stod her 
Huse rundt omkring; de ere nu nedrevne; to Kir
ker i  Ncerheden skulde ogsaa vceret nedbrudte; men 
Tiderne forandredes. —Dog, hvor herlige disse Mo
numenter end ere, saa give de Konstskatte,  som Vs-
ticanet og Capitoliet giemme, og de prcegtige Obeli
sker, som pryde Staden, maaskee et endnu storre og 
mere levende Billede om Roms Rigdom og Magt, 
og om Konsternes overordentlige Hoide i hiin Tids
alder. Man taber sig aldeles i  Beundring, og vor 
Tids hoieste Pragt bliver fattig og ubetydelig imod 
denne. Overordentlig skiont er det pavelige Mu
seum opstil let under Pius ^1; og med en Rigdom 
og Glands, der svarer ti l  de Konstsagers Ypperlig
hed, som her bevares.  Dette faldt imidlertid ikke 
vanskeligt; thi de fleste af de proegtige Soiler,  som 
pryde Salene, ere antike; flere Gulve bestaae af den 
skionneste romerske Mosaik, ypperlig vedligeholdt.  
Man glemmer Tiden, hvori man lever, naar man 
vandrer her; thi snart er man paa Parnasset blandt 
Muserne, s n a r t  i  Gudernes Olymp, hvor Jupiter 
hersker med Guddomshoihed, og snart midt iblandt 
Romernes Keisere; snart vandrer man i de Dodes 
Boliger, snart medes man af det gamle Vgpptens 



529 

underfulde Aand. At beskrive dette,  er over min 
Evne; jeg forlader det gamle Rom, for dog ogsaa 
at sige et Par Ord om det nye. 

Det brammer med stolte Bygninger, herlige, 
Pragt fu lde Paladser og Kirker; men, hvad jeg skrev 
Dig til  om Florenz, det samme gielder her: Pa
ladserne ligge mangengang i slette eller maadelige 
Gader; Rigdom og Armod, Srorhed og Usselhed, 
seer man umiddelbar ved Siden af hinanden. Kir
kerne her ere utallige; mange cre stionne, men noe-
sten ingen forekommer mig som en egentlig Kirke; 
det sande og store Hoitidelige synes mig at de fleste 
fattes,  og mange ligne udvendig et Palads og ind
vendig en Dandsesal.  — I  Peterskirken have Pa
verne virkelig strcebt at frembringe noget,  der i  
Storhed svarede ti l  det gamle Roms Aand, thi denne 
er den storste Kirke, hvori Gud tilbedes i  bele Chri-
s t enheden ,  f ormodent l i g  ogsaa  de t  s tor s t e  Tempe l  paa  
Jorden; enhver anden Kirke man kiender, selv 
Strasburgs Munster, kan med Taarn og Alt staae 
inden i  denne. Hoialteret overgaaer i  Hvide de 
storste romerske Paladser, og i  Omfanget af en af 
de fire Piller,  som bcere Kuppelen, kan en lil le Kirke 
i  mit Nabolav, (som dog godt kan rumme flere 
hundrede Mennesker) faae Rum. — Men' hvor 
langt anderledes havde jeg forestil let mig denne 
Bygning, end jeg fandt den. Konsten har her, ved 
at overfors Forholdet paa de store Masser, opnaaet 
d;n Egenhed, at tilintetgwre Storrelsen, eller at 

Athene. Aecsmher i?'?. M m 



5Zc> 

giore det Store lidet.  Man maa i  Peterskirken 
maale og lcese sig t i l ,  hvor store Gienstandene ere; 
fslcs kan der ikke; og intet gothisk Taarn hoever 
Sicelen her med sit med Skyerne strcebende Spiir 
ti l  Himlen. En Fremmed, som jeg for nogle Dage 
siden forte derind, udbrod uvilkaarliZen: „Weit 
grosser hatte ich mich sle vorgesiellt!^ og ikke an
derledes gik det mig, da jeg forste Gang faae den. 
— Ubestrivelig herligt var dog Synet,  som denne 
umaadelig store Bygning srembsd, da jeg paa St,  
geders Fest (d. 2yde Jun.) om Aftenen saae den 
oplyst.  Hele Kirken er da fuld af Mennesker, som 
i  hsitidelig Stilhed oppebie det store Moment. Den 
er forst ganske svagt oplyst,  og det er l igesom Mor
genroden i Daggryet begyndte at adfprede Skum
ringen. Naar Klokken siaaer eet (som hos os er 
Klokken ni om Aftenen, thi Dagen ender her paa 
denne Aarstid Kl.  otte om Aftenen) seer man en 
Fakkel svceve ned over Middelpunktet af Kirkens 
Kors) og neppe er den svinget omkring, neppe har 
Klokken tonet s-t Slag, for det er som hele Kirken, 
fra Korsets Spids til  de fierneste Arcader, stod i  
Flammer. Det er et Syn, som er eneste i  fik 
Slags paa den hele Jord, og Virkningen deraf er 
forbavsende. Langt mere opbyggede det mig, end 
om Dagen at see St.  Peder med sin guldbroderede 
Kappe, Pavehuen paa Hovedet,  en Ring paa Fin
geren, to brccndende LyS ved Siderne, og hverledes 
Fclket trcengle sig ti l  for at kysse hans Taa. Ester 
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Illuminationen i  Petcrskirken iler man tilbage over 
6i 8k. ^nZelo, for Klokken to at see Fyr, 

vcerkeriet paa Engelsborg, der ogsaa er meget colos-
salfk. Fem tusinde Raketter opstige paa engang, 
og har man ikke seet Vesuv i Udbrud, kan man her 
ret godt faae et Begreb om en faadan Scene; thi 
Bygningen ligner et Bi^rg; Rogen omhyller dens 
ovre Deel,  og man seer  kun den uhyre Ildmasse. 
To Gange gientages det te ,  ved  Fyrværkeriets Be
gyndelse, og ved detS Slutning. Oveupaa den 
blendende Oplysning ved I lden  folger Nattens tykke 
Morke; men prctgtigt lyser endnu Peterskuppelen, 
og paa Hiemveien nyder man dette flionne Syn paa 
flere Punkter. 

Det nyere Rom, der ligger paa den gamle 
Campus Marnus, er i visse Henseender smukt an
lagt, og denne Deel af Staden frembyder mange 
herlige Udsigter. Saaledes, for dog at ncevne no
gle, ere Udsigten fra Vaticanet og den fra Capilo-
liet,  uforlignelig flionne. Ikke langt fra dtt 
Sted, hvor »eg boer, seer jeg, hvor to Gader krydse 
hinanden, tre Obeliskec i  det Fierne, een paa Monte 
Cavallo, hvor Paven har sin Sommerbolig, som 
dog ligger i  Staden, een foran Kirken 8t. IV^ria 
UlsgAiors og een paa Irinita Et 
herligt, pragtfuldt Syn i en By! — Paa det 
gamle ^I»N8 ?incii have de Franske anlagt en smuk 
Spadseregang, med en fortryllende Opfart, der frem. 
byder ypperlige/ vide Udsigter over Byen/ og hvor 

M m s  
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de deilige Lunde af Pinier (med Rette kalder man 
disse Trcecr svcevende Enge i Luften) og Peterskup-
Pelen lukke Baggrunden. Fra dette Sted og fra 
Monte Cavallo tager, efter min Mening, Peters
kirken sig bedst ud. Paven lader dog dette siionne 
Anlceg fortsattes, og det synes ret at have fundet 
Romernes Bifald. — ---

Med et Par Linier vil jeg fortcelle Dig noget 
om Konstnernes Levnet i  Rom, som jeg troer, ikke 
Mange have berort i  dereS Beretninger om den 
uudtsmmelige Stad. Fra alle Verdens Hiorner 
samle Konstens Senner sig her; dog er det i  Sær
deleshed de tyd ske —til hvilke de danske og svenske 
slutte sig (af de sidste sindes her, saavidt jeg veed, 
ingen paa denne Tid) — som udgiore et Slags 
Samfund, og som jeg her vil omtale. Flid, Or
den, Varme for deres Syssel udmarker dem Alle, 
vg her gielder intet andet, end det sande Vcerd. 
Lidlig staaer enhver op, og ncrsten Alle drikke dereS 
Kaffee i  det gråske Kasscehuus; derpaa arbeider 
man til  Klokken rolv, og holder da et tarveligt 
Maaitid, hvorved Samtalen i Almindelighed er me
get levende. Efter Maaltidct arbeides der igien saa, 
lange Dagslyset rakker, og man samles om Aftenen 
paa et eller andet Vertshuus, hvor man vcd en 

halv Flaske Viin (som her koster z eller 4 Styver) 
eg ved et meget let Aftensmaaltid morer sig for-
traffcligt ofte med megen Lystighed og Vittighed, 
ilndertidcn udforer man en eller anden selskabU^ 
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Fest (Medes har man for ikke lSnge siden giv6 en 
faadan paa Toppen af Ccecilia Metella'6 Grav
minde, hvor man drog op i flere Chor med Must-
eantere, ?c.),  cg da forener overgiven Munterhed sig 
med den romerske Konstneraand. Enhver Maler, 
som anden Gang kommer til  Italien, erholder en 
Triumph, hvortil  man samler sig i  cn Villa eller 
Viingaard (Vixne) uden for Byen. Triumphato-
ren staaer paa en Kcerre, trukket af en Esel,  og ef
ter en lystig Procession fores han op i  Salen, hvor 
alle Konstbrodre ere samlede, og hvor der spises, 
drikkes, synges sg spsges. Forberedelserne til  en 
saadan Fest, Talen om den for og efter, glceder li-
gesaa meget som Festen selv. Alt dette synes mig 
vidner om en eendroegtig, godmodig og barnlig Aand, 
som alle Konstnere i  Livet burde vcere besicelede af.  
Heller ikke har jeg mcerket noget til  Strid etter Mis, 
undelse blandt Konstnerne i Nom — en naturlig 
Folge af,  at de have opnaaet den sande Anskuelse 
af Konstens Vcrstn. Det gielder her, mere end 
andensteds, om een virkeligen er noget; er han det 
ikke, da opdages det let; og er han det, behover han ci 
at misunde nogen Anden. Ingensteds kan en Konstner 
lcve som i Rom; Alt er her ligesom indrettet for ham. 
Aaa intet andet Sted er der saaledes sorget for at komme 
Hionstnelcn til  Hielp med alt det Udvortes, han be
hover, som her; ingensteds finder han flige Musoeer 
og Konstsamlinger, ingensteds saa let Modeller af 
begge Kien, og det udnmrket siisnne; thi i  Sand, 
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hed, Raphaels flionneste Hoveder og Former kan 
man her dagligen see, endog blandt dcn ringere Fol-
keclasse. Desuden er det vist.  at Kraften aitid er 
storre, hvor flere i et Samfund kappes mcd hinan
den om at arbeide til  eet Maal; og hertil  maa endnu 
Icegges den Hoiagtelse, Konstneren her nyder, den 
Opmærksomhed, Alle vise ham, den Lethed, han har 
for at blive beromt i denne Verdenskreds, og det 
beqvemme, behagelige Levnet i  Rom. — Af en egen 
Art er Konstnernes huuslige Forhold. Ncesten en
hver Kvnsiner, som paa en Maade er bosat i Rom, 
lever i et saakaldet Samvittighcds-AIgtestab. Me
get kan siges til  Undskyldning tilfor. Paven tilla
der blot Giftermaal imellem (Zarholiker; dette hin
drer uden Tvivl mange Mgteffaber; thi saa Konst-
nere ville gaae over til  den ccttholffe Religion, og 
Romerinderne ville ikke forlade den. Hvo kan ve-l 
fortoenke Konstneren i ,  at han i Tidens Lccngde en-
sker sig det huuslige Livs Behageligheder? — iscer 
paa et Sted, hvor man ncrsten ikke i nogen romersk 
Familie kan nyde dem; thi Værnene opdrages i Klo
strene, og den meste Tid, som kunde ossrks til  sel
skabelig Omgang, tilbringes paa Gaden. — Om Konst-
nernes Religion vil jeg blot sige, at den er et for
underligt Phcenomen; thi Aaa have ^.ro paa de Hel
lige Gien stande, som de male. Den catholske Reli
gion er foragtet, og maa vcere det; snarere end at gaae 
over til  dcnne,  trocr jeg Konstnerne vendte til
bage til  det grxske Hedendom. Jeg bor tilsoie, at 
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Mierne i Nom, hvor lidt jeg end kan dele deres 
Religionsbegrebet, dog ere udmoerket moralske Men-
nester. Et eget Parti,  som driver det til  den mod
satte yderlighed, og soger Konstens og Religionens 
Hoieste i en streng Udovelse af den catholske Loere, 
dar i den senere Tid dannet sig blandt de tydske 
Konstnere. I  Spidsen for detle Parti staae to unge 
Malere . Ovecbek, fra Lubeck (der fra den lutherfle 
e r  g a a e t  o v e r  t i t  d e n  c a t h o l f f e  T r o )  o g  C o r n e 
l ius, en Cellner, som endog deres Fiendet, hvoraf 
de ikte have faa, erkiende for udmcerkede Konstnere, 
og som vel ogsaa ere blandt de ypperste, Italien har 
seet siden Naphaels og Correggios Tid. Disse Konst
nere og deres Parti ynde tillige fortrinligen den gamle 
tydfke Skole i Konsten og det hele „altdeutsche" 
Boesen, hvormed de dog i  Nom giore liden Lykke. 
Det er Skad?, at deres religiose Svcermeri, de°r 
endog driver dem til  at ville omvende alle deres Be-
kiendte til  den r^tholske Religion, og deres Afson
dring fra alle andre Konstnere, som ei hylde deres 
Meninger, gisr dem forhadte; thi de ere dog i deres 
Konst fortræffelige og as en sand Begejstring gien-
nemtrKngte Mennesker. 

Men hoit over disse, og jeg tor vel sige over 
alle den nyere Tids plastiske Konstnere, staaer vor 
Thorvaldsen. Fra Canova tog han Laurbocr-
krandsen allerede ved sin Jason — det tidligste af hans 
Arbejder; nu har selv Italienerne tilkiendt ham den, 
efter hans store Basrelief: Alexanders Triumphtog 
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i Babylon. Hvor sorgeligt vilde det vccre, om dette 
guddommelige Konstvccrk aldrig skulde blive udfort i  
Marmor ? — Den franste Regiering havde bestilt 
det for Slottet i  Rom; men Napoleon faldt, inden 
det kunde udfores. Dog, Thorvalds?« elsker sit Vocrk; 
da Ingen synes at ville anvende 15,000 Specier paa 
det ypperste Basrelief,  den nyere Tid har frembragt, 
vil  han bekoste det hugget i  Marmor, uden at for
dre mere end hvad Stenen koster. Hvo vil ikke 
gloedes over denne Konstnerens herlige Beslutning ? *) 
Dette Basrelief er anbragt som en Frise i en af 

<^eg kan ved denne Leilighed ikke tilbageholde den 
Bemærkning: ar det synek uforklarligt, hvorfor Thor
valdsen hidtil ikke, saavldt icg veed, har havr en 
eneste dansk Eleve. imedens Fremmede kappes om 
<it arbeide under vor Tidsalders storste Konffners 
Hine. En dansk Konstner, som hele Verden beun
drer, maatte, synes det mig, for lamge siden have 
degeiltret nogen af Kon!?en5 unge Dyrkere bos os ril 
or vorde hans Lcorling, og der kan vel ikke vcere Tvivl 
em, ar en saadan vllde have fundet »ormnlig Op
muntring os Understottelse fra hviere Steder- Forst 
i dette Efteraar er en ved Konstacadeniier i Kioven» 
havn danner Billedhugger. Hr. Freund, rei>r ril 
Rom. Hvorfor ingen af Thorvaldsens storre Arbet-
der ere komne til hans Fædreland, er maastee lettere 
ar orklare; men da Forklaringen neppe kan giore vs 
LEre, vil jeg hellere spare den. Sorgeligt er det dog, 
<u -6 Aar ere henrundne sidcn Konstneren stal'te sin 
^ason, oa endnu maae Danste reise ril Rom, for at 
sec et Vcrrk af Thorvaldsen; endnu har Danmark ikke 
engnng en Gibsafstobning afdenne, eller nogen anden as 
hans Statuer eller fforre Arbeider at fremvise. Imid
lertid vilde det vwre ubilligt, om ma«i glemte, hvor 
meget uden Ttnvl Danmarks Stilling i Aarene >8^7 
til >Lr4har bidraget til dette Savn. 

Mg. Anm. 
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Salene paa det pavelige Slot paa Mcmte Eavallo, 
hvor dct indtager alle sire Vcegge, af hvilke de to 
ere 43^ og de to andre 37^ romerske Palmer lange. 
Vasreliefets Hoide cr 5 Palmer. Man seer paa den 
ene Vceg Alexander i  en ftolt,  majestcrtifl  Stilling 
paa sin Triumphvogn, som Victoria styrer; mod 
ham komme ByenS Forsvarere, en Flok Born med 
Fredens Gudinde i Spidsen, som, med Overflodig-
hedshornet i  den ene Haand, rcekker Helten med den 
anden den fredelige Oliegreen. Efter Alexander 
folge hans Vaabendragere med Spyd, Skiold og 
Bue, den vilde Bucephalus, som to Mennesker neppe 
kunne styre — en herlig Gruppe! — derefter Ge
neralerne, og paa den fslgende Vceg Ryttere og 
Fodfolk af Alexanders Hcer, en Elefant, belcesset med 
Bytte, fangne Konger, 0. s.  v. Den tredie Vceg 
viser Staden Babylons Mure, som Indbyggerne 
have besteget, for at fee Toget; Floden Tigris flyder 
forbi; den gamle Flodgud sidder ved sin Kilde; et 
Fartoi med Vare og Kiobmcend ncermer sig Staden; 
til  Venstre sidder en rolig Fisker under Palmetrcecr 
og angler; hans Hund staaer ved Siden; dette er 
et usigelig udtryksfuldt, idyllisk - roligt Optrin, hvori 
Freden er symbolist fremstillet.  Paa hoire Side 
dr-'ves en Faarehiord forbi Stadsmuren; Born kioele 
for Lammene; Mcend og Qvinder med deres Spcede 
paa Armen slutte sig til  et festligt Tog, som udfyl
der den sierde Boeg, og forestiller de Gaver og Of-
fringer, som bringes Seierherren: Lover og Tigre i 
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Linker, voelige Hingster, Hornblcesere, virgkduftende 
Altere, unge Piger, som strse Blomstre — en ri^. 
og festlig Scene, hvor Alt er Liv, Handling og 
Udtryk. Det er umuligt, at see sig moet paa disse 
ubeskrivelig deilige og levende Grupper og Figurer. 
O at dog dette ubodelige Vcerk af den store Konst-
uer maatte komme til  at pryde hans Fcedrelands 
Kongeborg! at dog ikke blot Fremmede skulde beun
dre, hvad en af Danmarks Sonner h"ar skabt! — 
sNen desvcerre, ikke eet af hans store Arbeider er 
bestilt for os, imedens de fra Rom vandre ud til  
alle Lande og Verdensegne, endog til  America; og 
hvor smerter dette hans oedle Sicel;- thi Thorvald
sen har i Rom ikke ophort at vcere Dansk; han 
foler med Varme for sit Fcedreland, og taler dets 
Sprog hellere end noget andet. Hans sire skisnne 
Basreliefs til  Christiansborg Slot ere fcerdige; men 
disse har man bestemt til  at fcettes udvendig paa 
Bygningen. Hvor i Verden sindes da den Konst-
ner, der skal frembringe de Arbeider, som skulle 
pryde det Indvendige? — Ncesten ligesaa meget, 
som hans Alexanders Triumph har hans Scener af 
Homer fortryllet mig. Hvo har som han malst 
Briseis' Sorg, Achilles's billige Vrede, Patroklos' 
Deeltagelse, Heroldernes Wrvserdighed? Hvor yp
perligt veed han at forbinde og udtrykke, og hvorle
des besiceler Skionheden det Hele.'  — Var jeg rig 
pok dertil ,  vilde jeg hos Thorvaldsen bestille alle de 
fortrinligste Scener hos Homcr i Basreliefs; dette 
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vilde maaskee vcere det eneste, vor Tid kunde scelte 
ved Siden af de homeriske Digte. 

Den Fornoielse, jeg nyder ved at besogeThor
valdsens Studium, ved at see, hvorledes det blods 
Leer under hans Hcrnder modtager Liv og Ekionhed, 
hvorledes Natur og Udtryk springer frem afdcndode, 
farvelose Masse, er jeg ikke i  Stand til  at beskrive. 
H Dag (Lsverdag, den ztc Jul,) har han fuldendt 
sin Dandse rinde; aldrig saae jeg en lettere, ny
deligere Skikkelse; det er den svcevende Skionhcd 
selv; man seer, hvorledes hun med de flygtige Trin 
neppe berorer Jorden. Hvor moisom denne Figur 
end har vceret at frembringe, formedelst det konstige 
Draperis og dets utallige Folder, har dog en as 
Thorvaldsens Elever forsikkret mig, at han kunde 
fuldfore den i 6 Uger, naar han daglig arbeidede 
derpaa; thi,  som alle store Genier, er Thorvaldsen 
jkke blot uhyre frugtbar paa Ideer; men arbeidex 
tillige med en Lethed og Hurtighed,'der overgaaer al 
Forestilling; og dog er ethvert af hans Arbeider saa 
fuldendt i de mindste Dele, som om han havde an
vendt hele Aar derpaa, Man har en Tid talt me
get om Canovas blsdere Behandling af Marmoret, 
som et Fortrin, denne Konstner skulde have for Thor
valdsen — formodentlig, fordi man ikke var i  Stand til  
at udsinde noget andet. Canova polerer omhyggelig sit 
Marmor: han veed paa en Maade at farve det ved Po
leringen, at give Eevantet et lysere Skiser, end dy 
ysgne Dele; men er dette vel i  sig selv andet ynd 
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trcenge ei til  en konstlet udvortes Politur; deres 
Glands udspringer fra det Indre, og deres Udvor
tes har den Skionhed, som Aanden fordrer. Disse 
Konstvcerker udholde en langt anden og tungere 
Prsve end den, at sammenligne Marmorets Glat
hed: man kan see dem umiddelbar efter og ved Si
den af Antikerne, og man finder dem voerdige at 
optages blandt disse. Derimod betragte man Cano-
vas Persens ved Siden af den belvederiffe Apollo, 
hvor han ftlv har henstillet den! — Afstanden er 
saa stor og kiendelig, at jeg kan ikke andet end troe, 
Canova har giort det, ikke af Forfængelighed, som 
nogle heri tillcegge ham, men af Beskedenhed, for 
sclv at giore Forskiellen tydelig. 

At tale om Thorvaldsens enkelte Arbeider for« 
maaer jeg ikke, faaledcs som jeg onflede det, og 
Rummet tillader mig det helle? ikke. Af Beskri
velser og Tegninger kiender Du dem; men disse-
give neppe en Skygge af saa herlige Konstvcerker. 
Jeg vil kun ncevne, at hans nyeste Arbcider, 
f o r u d e n  D a n d s e r i n d e n ,  e r e  h a n s  N a t  o g  D a g ,  
to fortræffelige Basre'liefs, cg at han for ncervcr-
rende Tid ogfaa er sysselsat med Restaurationen af 
de beromte, i  AarK igii  paa Den Mgina, lige over 
for Athen, opgravede Statuer, der engang have pry
det den panhelleniske Jupiters Tempel paa?Egina, 
og som Kronprindsen af Baiern i Aaret 1812 til-
kiobte st'g. Buster gisr Thorvaldsen ikke mere. 
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fiiondt hver betaltes ham med flere hundrede Spe
cier, og var ham i Almindelighed kun sire eller fem 
Dages Arbeide. HanS kicrreste Onffe er, at kunne 
arbeide efter frit Valg og uden Bestillinger; og dette 
vil  han vel ogfaa kunne opnaae; thi hans Konst hav 
skaffet ham Uafhcengighcd, og hans Navn er beromt 
i  alle cultiverede Lande. Den Agtelse og Beun
dring, som >)des ham i Rom, er ligefaa stor, som 
almindelig. Fornemme, Rige, Konstnere, Italie-
irere og Fremmede kappes om at soge ham, og at 
lcegge deres Hoiagtelse for Dagen. Her er nu kun 
een Stemme om at den ypperste Rang blandt vor 
Tids Konstnere tilhorer ham. Tvende Konstnere 
have i Rom tegnet og stukket hans Arbeider i  Kob
ber *); en tredie vil  i  Franksurt besorge en Pragt
udgave deraf. Ligesom de anlike Statuer, stikker 
man ogfaa hans Konstveerker i Gemmer. Af en 
saadan, der er en Copie af hans herlige Basrelief 
Natten, har en Konstner solgt i  Glas-Paster el
ler Aftryk son Exemplarer, eg ^kunde afsat liaefaa-

Herved menes formodentlig den Samling af Thor
valdsens Vcrrker, » HmridS. som Brodrene 
Riepcnhausen t Rom have udgivet, vg et nn« 
kre Vttsk: Lollezione Zelle Lr»rue e Ze' Lsssi-
lelievi inventsti « I'cvlziiti  in niarmo clsl 
vsliers ^llierto 1'k <1 t v » j 6te n ,  Scultors 
Dknele, iucili  e pudlzlicnti 6a Z>Iori, 
hvoraf jeg har seet lste Binds 4ve Hefte fra -tav. 
?? ril 44. Eldverr Bind stal indcholdc omtrent 
8^ Plader vz koste Suhssndettterne 8 rvmerste 
Ecndi. 

Udg. Anni. 
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Mange, hvis han havde havt dem. Foruden vor 
Eckersberg, har ogfaa den beromteste italienske 
Maler i  Nom Camuccini, malet ham; han er 
stukket i  Kobber, og hans Billede skaaret i Steen, 
hvoraf Aftryk kan faaes. En ung Konstn-'r fra 
Ncufchatel har forfærdiget en Medaille til  Thorvald
sens Wre; og selv har jeg i  et Selskab hort cn ung 
italienff Digter oplcefe et Digt over Jason, som 
cfter Geheimeraad SchUbarts Sigende var udmcer-
ket. Denne Mand har i  Sinde at skrive et Digt 
over ethvert af Thorvaldsens Voerker, og vil see at 
faae dcm trykte i  Forening med det nye Kobber-
vcerk. Thorvaldsen har ogsaa en Neapolitansk Or
den, og er Professor ved det hervcerende Konstacade-
wie, med zoo Speciers aarlig Lon. 

Saaledes lever den store Konstner, som vi ere 
lykkelige nok til  at kunne kalde vor Landsmand, 
ceret, agtet og elffet i  Konstens Hovedstad af den 
hele Kreds, der omgiver ham, og han er ikke blot 
stor, men ligesaa elskvoerdig. En dybsindig Aand 
speiler sig i  hans Tale og alle hans Handlinger; 
den er forenet med et reent og kicerligt Sind; og 
den sande Storheds cedle og vcerdige Beskedenhed er 
et Hovedtrcek i  Thorvaldsens Charakteer. Han 
staaer ved sig selv, fast og sikkert, uden al forsange-
lig Higen efter Noes og Heeder. Den, der saaledes 

som han lever i  Ideernes Verden, og saaledes har 
vidst  at udfore dem i  de herligste, udodelige Vcrrker, 
han trccnger heller ikke til ved noget falskt Stin> 
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ved nogen laant Glimmer at tiltrcrkke sig Beundrings 
Han forsmaaer ikke sine Medlevendes Agtelse og 
Erkiendelse af hans Vpperlighed; men han vilde, 
selv uden denne Erkiendelse, fole sig lykkelig som 
Konstner; thi hans hele Sicrl lever i Skisnhedens 
og dens Ideers Beskuelse. Han har ikke heller ar
bejdet blot sor sin Tid; hans Vcerker ere, ligesom de 
Gamles, for Evigheden; de sildigste Slagter ville be
tragte dem med samme Folelser, med samme Beun
dring, som den uccrvcerende. Thorvaldsen er ikke 
rig paa Ord; men hans Tale er voegtig og dierv; 
Sandhed boer paa hans Loeber, og al Forstillelse er 
ham fremmed. Det er ham naturligt, at sige sin 
Mening uden Tilbageholdenhed, og han bedommer 
andre Konstnere Med dert samme Retfærdighed og 
Strenghed, som han viser mod sig selv. Man har 
undret sig over, hvorfor han aldrig er kommen hiem 
til  Fædrelandet, som han dog elsker. Men det er 
kun dett i  de locale Forhold Ukimdige, der kan un
dres over, at en Thorvaldsen ikke ombytter Rom for 
Kiobenhavn. Kun i hiin Stad, som er KonstenS 
Middelpunkt, kan en Konsiner som Thorvaldsen leve; 
thi han lever ikke sor noget enkelt Land, men sor 
den hele Verden. I  hans Vwrker skulde hans 
Fcedreland strcrbe at besidde ham; thi intet Land 
burde voete Ncrrmere dertil; cg at tragte efter denne 
Besiddelse vilde passe sig bedre for os, end at klage 
over, ar vi ikke kunne faae Thorvaldsen hiem. 
Selv el Vesog i Danmark (hvortil  han dog nu ganfls. 
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spnes at have bestemt sig) fordrer, at han maa for en lang 
Tid losrive sig fra saa mange og vigtige Forbindelser, 
og er forbundet med store Besværligheder og bety
delige Tab og Opoffrelser. Fædrelandets Agtelse og 
Landsmcends Kioerligh?d vil lsnne ham for disse. 
Jtg er ogfaa vis paa, intet vil  vcere ham gloedeli
gere, end naar de maatte give Anledning til ,  at 
Danmark kom til  at cie nvgle af hans Ypperste 

Konstvcrrker. 

Fragmenter over Holberg. 

VI!I. 

Blandede Bemcrrkninger ved nogle af Holbergs 
Virker. 

^)en femte Tome af Holbergs danske Epistler udga
ves, som bekiendt i  Aaret 1754 efter hans Dod *). 
Fortalen til  dette Bind ,  hvilken er understrevet af 
en „Hans Mikkelsen/' ender saaledes: „Vore 

Denne Tome er trykt paa Otto Christopher 
W enzei s Bekostnmg. Fvrtalen er daleret dm 
:?de Gevr. 1754: „Holberg dode, hedder det de», 
den Febr- >75^- HansLiig staaer endnu (Sep-
tembcr) i  vor Frue Kirke, mvtil hanS Monument 
bliver ledigt i  Soroe." 




