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G. i\1i\JELETRUSKISK TERR KOTT T 
F DR. P HIL. F R. P O L S E N 

Vi er . aa vante lil , a l Fo lke lagene ]aanc l' a f hinanden , a l 
Ideer og i\[od r vand rer li ge saa god lom l a pilal og Var r fra 
. at ion lil Na tion , og det fa lder o derfor van keli gl a t tænke o 
Kulturfolk , der staa r . karpt og afv isend e lil . abo n , hævd nd 
dere egpt 'om det nt' te d r er værd at bevare og leve paa. Og 
dog var del l noge t l-"pi k ved Kulturlivet Begy ndel e. ~ildalen . 

j'Egyp lere og :'fe opo tami en . limer re levede i ·1. og :3. Ul'

tusinde før Kri tu s hver for ig i dere F loddale, ud n a l v i 
bagefter k a n fi nde virke li gl Fæll skab li er tyd eli g Paavirkning 
im ellem dem, kønl f tand ene ikke . kuld e ynes u overkomm -
li ge med Dat id en T ran portmidler : Ka meler og Æ ler . Er del 
I [e ·ten, der æ ndrer Forh oldet v d 2. \.a rlu inde Beg nd Is og 
hringer Æg~r p te re og Babyloniere i indbyrd e. Forbind 1 e tvær . 
gennem del folkeri ge Syrien ? Den hurti g H e l har virket 'om et 
li gnende Fremskri d t i hin e T ider , so m J ernba ner , Biler og Flyve
ma kiner i vo r. "Æslet fra Bjergene", som Babyloni rn e I aldte 
det ædle Dyr, h a r ført ikke a lene P roduktern e, m en ogsaa Id eer 
og Ornamenter fra F lodd al til F loddal hurti gt nok og ri geli t>t 
nok til. a l man maa tte aabne ø jnene og lære af hin a nden. Og fr a 
Søen kom de t gamle I re tas fø r le Skib ladnin ger m ed Oli e og 
Korn og hjemførte til G n gæld Ægy pl en Kun Ivare r i i\lc lal og 
Elfenben. nart s tod og. aa h er Vekse lvirknin gen i Flor, og lværs 
ovcr det syd lige Middelhav gy ngede Skuderne og lill ede :'[enn c
s kel Ans igl lil n igl med den fr elllm e le, he ku end e, hand lencl{' 
og lærend e. 

~ren da Vele elvirkningen m ell em tl lidd elhave t · Folk b gyndle, 
var der dem, der ikkl' laalte den. Ægyp tere, Babylon iere, Krel re 
tabte ikke Ans iglern e ved at 'e hin anden ' For trin , de ha de (' 11 

Arv, der bevarede dem fo r tom og lankelø Efterabning. M n de 
nu Fønikere, der i 2. Aa rlu inde id te Halvdel dukk de frem 

i H i. torien , kunde kun handle, il k e kab. De k opiered paa alle 
l-Told , dere I un th aa ndværk blev en I r yd ning af Ægypt n og 
~1e opotamien Forbill der , en maglø og ka rakterlø Bryg, i 
h vilken de <tam 1(', lærke rler fra de ældre Kultur r tab le baade 
Safter og Dufte. 

:'1en Fønikerne Kun tp roduk ter i :\f(' ta l og E lfenl ('n og \ æy-
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ning blev i de for te Aarhundreder af Aartu indet før Kri tus be
undrede 0 0 indkøbte om I\lenodier, aa vidt den fønikiske Han
del rakte. Vi finder dem i Assyrien Palad er og i Hella ' Temp
ler , i Ital iens Grave og i Spaniens Ruinlag. Hele den homeri ke 
Digtning taler om Fyrsterne Glæde ved at eje Fønikerne Guld-, 
Sølv- og Elfenben ager og om Folket barnlige Iver efter at til
tuske sig de røde Skippere Varer. Og Fundene bekræfter de L. 
Sammen med ægte foniki ke Importvarer finder vi i græ ke Kul
turlag fra 8. o'" 7. Aarlmndrede f. Kr. ubehjælp omme Efterlig
ninger af de udenland ke Fabrikata, Imitationer af den fønild ke 
Imitation kun . t, alLsaa Imitation i and n Poten . 1ed Rette har 
man kaldt det 7. Aarh. f. Kr. for den græ ke Kulturs Far zone; 
thi Beundringen for oriental ke Forbilleder og Orienten Dragter 
og lVIoder truede da den unge helleniske KulLur langt mere end to 
Aarhundreder enere Perserne ved 1arathon og Salamis. 

Ovre i Italien var paa den Tid Etru kerne de t stærke og fø
rende Folk. Deres Oprindel e er liae aa gaadefuld som deres 
Sprog, der trods lo Aarhundreders moderne Forskning ikke kan 
læses udover enkelLe, tadig genkommende Ord, i alt vel et Hun
drede Glo r. Kom Etru kerne fra det lillea iati ke Lydien, som 
allerede Herodot beretter, eller var de indvandrede fra Alpedalene, 
ell er var de et af Italiens rfolk? Tilhængere af alle tre Menin
ger bekæmper den Dag i Dag hinanden, men utidens Forskning 
synes dog stadig mere at bekræfte Rigtigheden i Herodots Beret
ning. En Ting lader ig i hvert Fald kon tatere, a t Etrusk erne 
i 9. , 8. og 7. Aarhundrede fo rholdt ig lige saa barnlig beun
drende til Fonikerne som Grækerne, og at de aabenbart havde 
bedre Raad til at købe de fremmede Søfarere fi ne Sager. End
videre ser vi, at Kvindernes Dragt- og Ham'moder vek ler jævn-
ides og amtidig i Fønikien, Hella og Etrurien. Vi er inde i den 

Kulturzone, vi kender fra vor egen Tid. Folken er ved at tabe 
deres Per onlighed præg, men de sæl aer løs t il hinanden. 

Men da er det, i Tiden omkring 600 f. Kr., at den helIeni ke 
Kultur begynder at tige som en Stjerne paa Menneskeheden 
Himmel. Den laaner tadig Træk, særlig hos Ægypterne, men det 
fremmede om meltes og omskabe , Europas Foraar vælder frem, 
det hvis Blomsterflor endnu henrykker os ved sin Duft. Og at 
det ikke er Nutiden alene, der sentimentalt beundrer den euro
pæi ke Kultur Begyndel esstadier 0 0 overvurderer dens Bet yd-
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F ig. 1. Hel'lTIcs fr a Veji. Vil la Papa Giulio. Hom . 

ning, e af Da tiden Holdning. Fønikerne laas ud af de græske 
H andel flaadcr , deres J un tvarer er u ælgelige, elv de t ejrrige 
p r ien efl rligner græ Ic Arkitektur og kulptur, og Kroi o 
n es os h elt græ k trod in ori ental ke H.igdom. Hvad h an kæn 
k er til helleniske Templer , er i h vert F ald altid fo rarbejd t af 
H Il a ' egne Guld med 11 .1' Bygning h aand væ rkerc. 
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Ogsaa Etnl kern e træder nu in d blandl l [el lell er nes Bcundre re 
og Lærlinge, og den n(' ' tiIling behold t de, ind til dere Ku ltu r buk 
kede umler for RomervældeL. Dc var d~'gl i ge Teknik cre, og deres 
C;ulclsager og Bronz('r va l' sk aLLede baa de a f Græ kere og Ho nwn" 
men de naaede a ldrig Jævnbyrdigl1l'd med l [cUcncrn e og var SO I1l 

oftest b eds l, naa r de hold l sig nær op a d græ 'ke Forb illeder. 
Og dog h avde ogsaa E lm 'kerne dt'n 's Bcsogel e lid . I Aa rent' 

om kr ing 500 r. Kr., da dere. J o lili kp ~I ag l slod paa sil hø je lc, 
da Hom va r a fh ængigl, og Ita lien a nerkendtc eLrusk i 'k Overho j 
hed fra Pos leLLen Hed til del s ~' <.lli ge l\ampa n ien, fø lte ogsaa dl' 
etr usk iske KUlls tn erc sig slærkc n ok lil a l fri gø re sig og g ive 
dercs E genar l d lryk . Som de yppersle Væ rkcr fr a denne T id 
belrag tede Illa ll h idli l den s lore T crrakoLLagru ppc i Vi Il a Pa pa 
Giuli o i HOIll , fUlld (' L i E lruriens 'ydligste By Vej i cd el ga lll 
ll1elL Apollolempcl, dcr laa lidl T rd for Bycn og som a lle Flru
ri ens T empler var bygge L af Binding..,værk og ri gl 'm yk ke L llled 
T errako LLad ' kora lioner langs T emplpls Ge im:er og Ga"lsider . 
Gru p pen d r be ' lod af fi re Gudefigurer og en Hjorl, ' lod imid 
Icrli d ikke i d irekle Forbin delsc m ed T cmpctbygnin "en , men var 
op lille l for sig paa Templel: egen Basis og maa henregnes I i I 
Voti vern e, som By'n 'clv eller (' Il Ins titution h avde v iet til 
Gud en . 

DeL var den i la liensk e Arkæolog Giglioli , der den 19 . ~ t a .i 
Hll 6 fandL di ·sc ku lp lu rfragmenler under el1 Udgravning , hU Il 
forelog m d Orlov fra Hær n midl linder Yerd enskrigen , og 0 111 -

h~'ggeli g blev de fundne S la luer es tc r ~ammen ' Iykkede 0 " opslil 
lede i del c tru. ki ~k - i La l iske Papa Gi ulio-Mu seum, Jwi ' ' lor ' le 'e
værdi <1 h('d de Cl'. Dcn h l Ter rako LLagru ppe fores li llede ved F i
gurer i overna lurlig ' tørrelse Apollon, Temp let. Gud , i l": a mp 
med Ilerakle. om en 11 Hig HjorL. Del var et gal1ll11elL del ri~k 
Sagn , en Para llel Lil Apollons og IIerakl ('s' Ka mp om Trcl'ocl cll , 
der her var omplanLet paa etruskisk Gr und , og som Yid ner Lit 
Kam pen stod ArLem is h os sin Broder Apollon, Hen nes ho~ s in 
Ven H eraIde . E lru kerne har laan l baade Saon og Gud cn avn e : 
Ap ul u (Apollon ), rtume (Artemi ), II(' rcle (H erakle ), kun Her 
mes kald les T urm. og ident ificeredcs aab nbarL m ed en lok a l 
Guddom. B vareL er et ' Lykke af Hjorlens Krop , som den li gger 
paa Rygg n med ummenbundn ' Ben . IIcrme~ ' Hoved og lIa ls 
og Skulder og prakt i. k talt heJ(' den I 111 7;') ho je .\pollonf ig ur. 
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Fig. 2. PI' fi l a f Hovede t F ig. 1. 

Af rtemi ' er d ' rimod kun ubetydelig He ter fundet. Herme 
(Fig. 1- 2) bærer den 'pid e Filthat med opbræmm t Rand, Bøn
der og rej ende j Oldtiden b rugte, og om derfor tilkommer den 
l n nare Budbringer fra Z u ', og under Hatten , d r er for net 
m d Ving r og er rød m ed uH Fo r , vælder Pandelokkerne fr m. 
·tili serede i p iraler , mens Nakkehaarcl: lan de Fletninger prc-
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der sig over Hyg og kuldre. n iglel m 'd den røde Hudfarve, 
de skraa øjne og Øjenbryn, de mandelformede øjenspaller med 
d svære øj nlaag og lunden og nag n ' kønne og kraftige 
Former, oplysle af det arkai ke Smil, vi er Slæglskab med ioni k 
Skulptur fra 6. Aarhundredes Slulning. DC?l er den helleniske 
Kunslvaar ' traalende Liv glæde og 'unde, fyldicre Ungdoms
k raft, der præ "er delte asyn. 

Og aa i Apollon Hoved Ocr Skikkelse (Fig. ;{-4) er Anlæggel 
hellenisk, den ægformede Kraniebygning viser a lter h en til det 
ioniske Lillea ien lige om øjne, Øjenbryn, m il og Ansig lets 
Fylde. ~Ien der er mere Tynge i Trækkene, den svære Under
kæbe forraader en solidere Knold:. lbygning, og m an kan ikke 
værge ig mod el Indlryk af grum S n ualisme ved Synet af 11-

dcrans iglel og lundens mil. D n ioniske Forfinelse har yegeL 
Pladsen for en yngre og djærvere Hace, Karal terisering. Og de l 
genfmdes i 'kikkeisen. Dra"ten: Chilon og d n lille Skulder
kappe er gan ke vi l ioni k , lige om de gennem igLi ge Folders 
Stili ering, men Lecremet har hverken ioni k Fedm e eller atti k 
mu kuløs Fylde, men er no "et for iN: krafLfyldt uden peciel 
Træning, mæglicrt i in Helhed virkning, som det luder fr mad i 
den slærke kridtbevægel e. Skikkel 'en er et Krigerfolk om 
Etruskerne værdig. Vi forslaar, at de var Romernes farli" Le 
Mod tandere, naar vi ser denne Gud gaa frem m ed krummet 
Ryg, mens Flelningerne ringler om akk og Hals, og enkelLe 
af Kappens Folder gribes af Vinden og fla<trer mod det brede 
Bry t og del være Underliv. Farlen hæmmes ikke af den med 
Palmetter og Voluter mykkede tølle mellem Benene, der giver 
F iguren Fa th d i Plinl n. 

Den hele tatlle har et saa elru 'ki I- Præg, at vi ikke kan 
lænke o den udfort af en "ræ k Kun lner. selvom denne øn
skede at lempe ig efter Be tiller ns national Krav. Ja, der er 
endog Enkeltheder, der peger udover den amtidige græske Kuns\. 
Det heftige kridt medfører en Drejning af Figuren omkring dens 
Ak e, der er li<te aa ubekendt i græ k Arkaisme som den hævede 
venstre Hæl, der før t 20 Aar enere i græ kc Fri kulpturer af
lø te den fa t plan tede Fod. Dette i Forening med en Friskhed 
ocr Kraft i denne Hovedfigur giver O' Hel lil a l hævde, a t Elru
skerne ved denne Tid, omkring 500 f. Kr., var i Færd med a l 
()\'prn~' \" e dpr(': Lær(,lllE'slrp, ITpllpnernc. Den's Skulpturer "ar bc-
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Fig. 3. Apollous tatue fra Veji. V illa Papa Giuli o. Hom. 

<t ræn et til færre lvla terialer , de anvendte ikke Marmor t ; Lbi 
før t lan gt en re, paa Kejs r Augustu ' Tid, opdagede og ud- . 
n ttedes Marmorbruddene i Carrara. Men Broncen for tod de a t 
s tøbe, og Terrako ttasta tuen i naturlig o overna turli g Størrel e, 

Janl1~r 1932 
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der prakti It talt var ukendl i del egentlige Hella' og k lin spar -
oml anvendt i del græske ydilal ien og Sicilien , udviklede de ti l 

Fuldkomm nhed og gjorde den g nnem stærke og s traalende 
F arver til n Fryd for Guder og Menne ker, aadan som den vel
bevarede Maling i vore to kulplurer viser. 

Men de tore Figurer fra Veji belegner ikke længere del 
k un Lneri ke Højdepunkt i Etrurien Terrako llapla tik omkring 
500 f. Kr. En Terrakoltastalue, erhvervet i Kun ·than delen i 1930 
ved Ny Carl bergfondet for y Carl berg Glyp lo tek , s laar ved 
F ormens Finhed O" Fri khed endnu et Trin højer e (Fig. 5-8) . 
Figur ns Højde er 91 cm, med den lille Plint 95 cm, Af landen 
fra I-lage lil I e er 13 cm. Det er en Kvindes la tue af enarkai k 
T ype. Legemel Holdning er endnu fronlal, m en højre Fod er 
stillet lidl foran ven tre, el Træk, der i græsk Kun t dukker op 
omkring 480 f. Kr., thi i virkelig arkai ke Slatuer taar ven tre 
Ben altid forr t lige om i ægyptisk Plastile iod samme Dater ing 
peger ndnu et Træk: Hovedet kække idedrejnin g mod hø jre 

kulder, kendl fra græ k PIa lik i Perioden 480--470 f. Kr. 
Stillingen, om taluen nu indtager, er iøvrig t ikke helt den 

oprindeli" . Figuren tilligemed Plinlen var brudt i ad k illige 
Stykker, der i det tor og h le er omhyggelig tilpa ede og rigtig 
sammen alte af den moderne Reslauralor. Det gælder dog ikke 
det sLore Brud lværs over Fiauren lidlover Knæene. Partiet h er
fra til Anklerne skulde være drejet noget mer frem efter i F igu
ren højre Side og være still t i en mere kraa Vinkel. Det se 
tydeli gt, a t kinnebenet nu hælder for megel bagud; ved denne 
Ændring vilde og aa Overkroppen g højre k ulder blive dreje L 
lid t fremefter. og der vilde fremkomme en B vægeise fremad 
mere varende til Fodens Stilling. Vi haaber ved Lejlighed at faa 
denne Fejl i Figurens Samling ændret. 

Tekni k er denne Terrakotta tatue inleres ant ved ikke a t 
være fri t mod lIere t om Statuerne fra Veji. Den er som de sm aa 
græ ke Terrakotter pres el i to Forme og derefLer samlet; Søm
mene e indvendig tydeligt. 

Et Parli af I en og Panden og begge Armene mangler. Haa
ret for kelli ae tili ering lader ig alligevel Lydelig erkende: I se
h aaret er fint rifleL og begræn et af et vul tag tigt Haarbind, Pan 
delokk rne ligg r i to Rækk r Spiralkrøller og noget længere En
keltlokker ved Ørene; endelig er der syv lange F le tninger ned ad 
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Fig. 4. Hovedet af Statuen Fig. 3. 

Ryggen og tre kulderfl tninger paa hver ide af Hal n . Man 
vil i alt dette e tore Ligheder med Figurerne fra Veji. 

Figur n blev af ælgeren betegnet som Al roter , d. v. . om 
en Figur, der l al have prydet et Tempel ene Gavl pid . D t r 
imidler tid utænkeligt. Form rn er tydelig nok b r gn t paa 1 ær
virkning, og d r er intet por af Vind og Vejr paa Ov r:/laden. 
Hullet i Nakken, ·om man har ID nt ·kulde tjene til at opfange 
en ti ver eller ! ak] e tøtte j Metal , tammer impelthen fra l 
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Brud - - Hovedet har været afbrudt -, aalede ' om de ru og 
uregelmæ ige Rande vi er. Hvi Hullet havde været ud kaare t 
lige for Brændingen, vilde der være pOl' af glatte Rande. En 
Stang tiL tølle af en aadan Figur , forb unden m ed Gavl pid en, 
d lde og 'aa v r' bleven ført lavere ind i F iguren, ikke være an
bragt i et aa krobeligt Parli om Halsen. For øvrigt l an HuIle l 

nar re v re Re t af et Lufthul om det lilsvarende i Jakkell 
paa Apollon fra Veji. Det kan derfor betragte som ikkert, a t 
det er en Volivflgllr lige om den store Gruppe fra Veji. Formo
dentlig har den taaet inde i et Temp l, hvilket forklarer den 
gode Beyaring. Derfor behøver det ikke at vær nogen Gudinde, 
men kan, om Korerne paa Akropoli, godt have været Billedet 
af en jordi k Kvinde, der tilbeder TempI t Gud. 

Trods Manglen paa Arme lader deres Stilling ig rekOll truer . 
Med venslre Ilaand har hun, om de ammenløbende Linier un
der ven tre Hofte vi er, holdt Kjolen oppe, mens højre Arm ikke 
har h aft Berøring med Kroppen, men maa lænl e med fremad
slrakt Underarm, idet hun i Haanden har holdt et Attribut, en 
Orrergave Iler en Blomst. 

Dette minder om de arkaiske Korer fra Alhens Akropoli ' 0(1 

andet Sled ' fra i Hellas, og det samm gælder Dragten. Den frem
stillede Kvinde er iført den sædvanlige arkai ke Dragt, underst 
en Chiton, gul i Farven ligesom Apollons fra Veji; det er denne, 
der løfles op af venstre Haand over Anklerne; derover ligger en 
brunrød kraa Kappe, der hænger fra højre kulder ned under 
ven lre Armhule, og hvis fint pli er ede Folder deler ig under 
~Ii dlen af Bl' ' tet i to eleganle Zigzagbræmmer. Øvre Rand af 
denne Kappe r laot dobbelt, og Kapp n r aa lille, at h ele Par
tiet under Figuren højre Arm lade blot. I Korerne fra Akro
polis er, for at undgaa n ub hagelig Tvedeling i Farven , Chiton 
over Bry l t af een Farve, Chiton neden for den skraa Kappes 
Bræmme af samme Farve som Kappen, og dette forhindrede i 
mange Aar For 'kerne i at naa til Klarhed over den ark ai ke 
Kvindedragts Art. Men græ ke Terrakottaer og enkelte græske 
Vasebilleder aabnede Øjnene for det v irkelige Forhold, der til
fulde bekræfte gennem Glyptotekets elru kiske Kore, at Chiton 
vi er sig baade foroven og forneden og skære af den skra a 
Kappe om et pli seret Sjal midt paa Legemet. 

Sin særlige Intere se faar denne Terrakottaflgllr ved de gen
nemgaaende velbevarede Faner. Pragtfuldt lyer de mørke Pu-
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Fig. 5. E trusk isk Kvinclcfigu l'. Ny CubbcJ'g Glyp to tek. 

piller i de mandelformede, lidt kraa ø jne, og Re ter af ort Be
maling vi er ig og aa i Rillerne mellem Haaret P erlelokker. 
Sorte brede og malle Bræmmer find er vi lang Chiton øvre Søm 
og lang d n nederste Rand 'amt und r Æ rmegabene, hvor to og 
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to sorte Linier løber ammen i pidse Vinkler. En ort, bred 
Linie led ager den . kraa Kappe ombojed Rand og de pli erede 
Hængefolder forneden. 

om ovenfor nævnt er Chi ton gul og Kappen brum'ød, og 
begge di e F arver sidder direkte pau Lerbunden , den gule Farve 
meget lykL. Og aa Legemet nøgne Dele har vær t lysegule og 
pr del tildel l'ndnu , men her idder den gule Farve ikke direkte 
paa Leret, men paa et sor t Overtræk, en Bundfarv , der i Vi rke
ligheden er finslemmet ortfarvet Ler. Denne Teknik ar hvidt paa 
ort til Gengivel e af den hvide Kvindehud m inder om sortfi gurede 

a ttiske og chalkidiske Va er fra 6. Aarh. f. Kr., hvor den kvind lige 
Kulør er aaledes gengivet, og Paralleller kende ogsaa indenfo r 
klazom eni l . arkofager. I græ k og etr usk isk Ter rakottakunst er 
Tekniken derimod, aa vidt jeg overser Mater ialet, gan l e ene
staaende. To Farver for at gengive den m nne kdige Hud er dog 
anvend t i en berøm t etru kisk arkofag i Louvre, hvor en lyse
blaa Farv d kker baade Kvinden ly e og i an den rødbrune 
An igt, aabenbart for at forene dem j en fæll Ligkulør. Aar -
agen til , a t 1aleren i Glypto teket Terrako ttafrue h ar m ale t 

hvidt paa sor t kan del være H nsynet til det meget grove og 
urene Ler , der gaven ru Overfl ade og n ok l und trænge til dob 
belt Belægning, dels Erfaring fo r , maaske fra F reskomaleriet, a t 
hvid Dækfarve fa ar en særlig dyb Tone, n aar den har mørk n
dergrund. I store P artier af Hal og Fødder er den gule Dæk 
farve for vundet og kun den . orte ndermalin a tilbage, og dette 
Forhold h ar k ræmmet vi e Kender og gjort dem æng telige for 
Kob. Men ude paa Tæerne idder endnu den oprindelige hvid
gule Dækfarve over det sorte lige aa vi. . e teder paa Hal en . 
men den gul Farve i An igtet de værre i Hov d agen kylde 
moderne Over mørinO" efter Ren el en, h vorv d man h ar brugl 
amme gullige Lerfarve som ved Re taureringen langs Bruddene. 

E t godt Bevi paa Figuren' Æ lde er de ki els ure Aflejringer , der 
sidder næ len overalt, hvor Overfladen er in takL. 

i en det afgørende er naturligvis F iguren Stil og Skønhed. 
Som Kun tværk træder den værdigt ind ved Siden af de tore 
F igurer fra Veji . Typen er finer , elv l\i un d n trods de tykke, 
skarpkantede Læber, men endnu mer forfinet er Kindernes og 
Hagen kønne Oval. Det plump , altfor kødfulde er trængt til
bage, det fint formede og intellektuelle er betonet paa Beko tning 
Hf Kraft og Drøjhed. I Jakken Prom r der endnu en Mindel e 
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Fig. 6. 0vel·ste Pa rti af Glyptotekets Kvinuefigur. 

om den ægformede ionisk Hovedskal, men Panden er mindr 
skraa, m ere r j t, aalede at man tænker paa Attika Karel". I 
Kend kab til Legem formerne under Dragten naar den elru ki
ske Kun tner na turli avi il ke de samtidi ae atti ke Billedhuaaere, 
og kridt tillingen har , elv om vi regner m ed en rigtigere Ind lil -
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Fig. 7-8. Glyptotekets Figur fra Ryggen og i Profil. 

lin o af Brud tykIrerne, noget ube lul oml, savner det udprægede. 
der lader O ' føle, at Figuren hviler fast paa Benene. Men Hovedet 
med det lyttende, del kække og kloge Udtryk, der slet ikke kæm 
mes af den lidl stumpede Næ e, kan godl kapp s i kuns lnerisk 
Vi rkning fuldh d med de bed te Korers fra lh n Akropolis. 
Stilen er mere græ k end i Vejifigurerne uden dog derfor at fjerne 
sig fra etru ki k Terræn, der jo paa den Tid gaar saa ydligt om 
til Kampanien. Figuren har ine nærmeste lægtninge i Fund fra 
Byen Conea i Latium, Oldtiden Satrieum. Og med denne Stalue 
som Udgang punkt for taar vi bedr , at Romerne endnu i 2. 
Aarh. f. Kr. vedblev at el ke de gaml Terrakottagudebilleder, 
som ngdommen, der var opdraget med græ k I un t for øje, 
pottede og vendle sig fra. Den gamle Cato r v er denne Hold

n ing, med Rette, lhi ikke alene havde di se ærværdige Billeder 
se t Roma vok e ig tor og var amtidige med den kernefuldf' 
gamle Romerdyd , men de var kønne i ig elv, aa skønne, a l 
vi i vore Dage tærkt føler deres Charme og regner dere Kun t
værdi for jævnbyrdig med Datiden bed te: den tore, gryende 
a ttiske Kun t. 


